










মোস্লেম জাহান সিরিজ---৩ 

তুরক্ষের ইতিহাস 
গ্রথম থ্ 

৩০০ 

শউহখান্ 
বধ স্্্িপ্্আ ি 

জতীয সাীটিগ - 

ই 

টি 
ৃ 2 | | | 
৮ এ / 

বট * সি পা 

রি র্ 

আবদুল কাদের বি-এ, বি -সি-এস্ 



|. একাশক__এম) ইরাদ 
ভূ্দুলেম পারিশিং কল্সার্ণ 

২৫, ভবানী দত্তের লেন, 

কলিকাতা 

ফেব্রুয়ারী --১ ৯৩৮ 

সর্বন্থত গ্রন্থকারের ] মাসপয়লা প্রেস 
১১৪1১এ আমহার্ট স্রীট, কলিকাত। হইতে | 

রীক্ষিতীশচন্ত্র ভট্াচার্ধা কর্তৃক মুদ্রিত 



০ত্নাম্ব্জ্হাম্ন স্যন্সত্ঞে 

বড় আশ ছিল ভাই, মানুষ করিব তোরে ; 

সকলি তোমার সাথে রাখিতে হইল গোরে । 
তুচ্ছ মানবের আশা, খোদার ইচ্ছাই সার । 
লভৃক তোমার আত্ম! অনন্ত রহম তার ॥ 



সুচী 
গোড়া-পর্ভন 

কালা ওসমান 

আলাউদ্দীনের সংসার 

ইউরোপ আক্রমণ রঃ 

কসোলোন যুদ্ধ 

ক্যাথলিক ক্রুসেড 

বিজ' পতন 

মুত-সর্তীবন" 

ভদ্র মোহাম্মদ 

হামতি মুবাদ 

.কনষ্টান্টিনোপল ছয়.» 

দিগ্রিজরী মোহাশ্্দী *** 

কাণৃনী মোহাম্মদ 

থুষ্ানদের শিভালরী 

তুর্ক নৌ-বহর রঃ 
ভীম সেলিম 

যুগের প্রন ৮ 
সাগর-পতি 

সোলায়মান কানৃণী 

সোলারমানের বষ্টি. ,,, 7 ৮ 

৪8০ 

৪৭ 

৫২ 

৫৮ 





র্ 

সি ২ দক ১৬ 

০ 



॥& 

পা" 

থা - হলে পর ৬] স্পা রি 

০ এব ০ স্বর 1০১ উপ 
মী 

চা 1 

2লাক্ডা-স্পভুভল্ন 

হেবা শহকীব মধ্যভাগ ১ আঙ্গোপাৰ নিকট মোগল বাহিনী 
সর্হল বম পা! কুনিধাব € প্রাচীন আহকোনিঘাম ) সোঙতান কাধকে- 

বালের ভবন হছ চণিঠেছিগ | শলপজ্ছদ পিভা মাত | অদিচা।া হলে, 
এপ অমণ সণ প্োগ। ভহতে একরশ আলিডিভ অন্কাবেো ৯ আন্সমা 
তা» পেন উন আআ তিত হইগ। কনে সুহকে। মনে হদেব গণি 

নাতি বাঁহতঠীতে মাএ ০৪০ ভান আঅশানোতী ছিনা। ছাদের 
পেখাপ নাম জিত তত শশা সার মনা । হক ভাখল ওশোজ পাখা 
ভা$ পণ হম্ম, খোপাসান হাহাধের আর নিকাশ । ভু দেব পিতা 
০11 হান হাহ ও লিভম শাহেন অধীনে চাপশী করবেন । প্রাঙ্ত 

সই" াএর্িণ 9 পারত ই বিখাাতি বাজ তখব জবান কিল । থঙ্দার 
চপ ১,১৭4 "1 ভক্রমণে হভাঁ বিনগ্ত হহা। হা ০1 খািক্তম- 

পছন গল াশাত 2 চাটিদিকে ছডাইিগ পড়ে। সোলারমান শা, 
শিবা গা বতেন | পথিমধ্যে খৈবক্রমে ফোবান বা ইউফ্রেতিজ 
শদীণ হণো ডূবিন! ভাতার মুভ হা। তাহার পোঙ্েব অরধিকাধশ লোক 
এন নালা পিকে চপিষ। বাণ, এবাধশ মাএ মত সালের পুত্র ছন্দল ও 

অন-ঠ'লেন অন্তসব্ণ কবে। 

নাধধ লাঁছেন জন্য যখন স্টাহাবা আন।তোলিয। গমন কবিত্তে- 
ছিলেন, তখন পথিমধ্যে উপবি-উক্ত যুদ্ধ দেসিতে পান! শোঁলভানের 
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তুরছের ইতিহাস 

সহিত তুগ্রলের পরিচর ছিল ন1; শুধু বীরের শোর্য ও দুর্ঘলের প্রতি 
যোদ্ধার স্বাভাবিক সহান্থু ভুতির বশবর্তাঁ হইয়াই তিনি তাহার সঠহান্য 

করেন। এই শৌর্ধ্য প্রদর্শনের ফলে ষে এক বিরাট সাঞজাজ্যের 2িন্তি 

প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহ] ভ্রমেও তাহার মনে হয় নাই | কিন্তু িাঁভ, 

জ্ঞানী, আর মানুষ অজ্ঞান |” অর্-তুগ্রলের বংশধরেরা তিন শত বহসর 

পর্য্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাবে এনিন্না, ইউরোপ ও আফিকার নুভ্দ শে 

শাসন-দও পরিচালনা করেন | পুর্ব রোমান সাম্রাজ্য ভাহ!দেল হস্তগত 

হন, স্টাহারা পবিত্র বোমান সমটের গ্রহ-দ্বাে ভানা দেন । আউতগলেল 
ভরে কোন খু্টান জাহাজ বহু বৎসর পর্যন্ত ভু-মপা সাগরে দাড় দি 

সাহস কন্সিত না| বিগত সাড়ে ছর শত লঙজন্পের মধ্যে বছু শসঘ্ন্ধ 

জনপদ তুলদের হত্তট্যত হইঘা গিনাছে ; তথাপি অগ্ভাপি বনু দন্ড 

জাতীর ও বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক উহার প্রাণান্ত স্বীকার কিনেছে । 
অর্-তুগ্রল হইতে আন্দ,ল মজীদ €২র) পর্যন্ত সুল বংশের ৩৭ ভন সোলিভ*ন 

নিরবচ্ছিন্নভাবে ওস্মানিয়া সাত্রাঙ্গযের সিংহাসন অল্ুত করিনা গিএাহ্চিন | 

ইউরোপের বাঁ অপর কোন দ্বেশের ইতিহাসে কোন জাঠিপই একটামাত্র 

পরিবারের এক্প অভগ্ন প্রহুত্বের দৃষ্টান্ত আর নাই। 

রুমের সোঁলতভাঁন অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। নবাগতদের 'স্ঠা্ তিনিও 

তুর্ক। পারভ্রের বিখ্যাত সেলভুক সোলতানেরা ছিলেন াঁহ!র পুণ্ব- 

পুরুষ । অর-তুগ্রল কাযর়কোবাদেব রাজ্যে জানগীন পাইলেন || 

সপ্তার নদী-তীরস্থ সুগুত নগরে তাহার বাসস্থান নিদ্দই হইল | দলে 

ঘ্বলে সাহসী তুর্ক আপিয়া তাহার সহিত যোগদান করিতে লাগিল 

আলাউদ্দীনের পতাকা ছিল অদ্দ-চন্্র ; মর্-তুগ্রল৪ তাহা গ্রহণ করিলে 

শত শত বৎসর পর্য্যন্ত উহ! খুষ্ঠান জগতের ভীত্তির কারণ ছিল । 
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গোড়া-পত্তন 

এন্ধপ একজন স্বজাতীয় রা'ঁজভক্ত সর্দীরকে আশ্রয় দান করায় সেলজুক 

সোঁলতানের শক্িবুদ্ধি হইল। ক্রসার নিকটে ক্রমাগত তিন দিন তিন 

খাত্র পর্যান্ত সোলতানের প্রতিনিণিৰপে গ্রীক ও মোগলদের সম্মিলিত 

বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া এই সৌভাগাবান বীর-পুরুষ অচিরে তাহার 

ন্ুরনাম আরও নদ্ধিত করিলেন। ভীহার কৌশল ছিল স্ুবহ অন্ত্রধারী 

অনিরমিত অশ্বারোহী পৈম্ত লইন্না শক্র পঙ্গকে তয়রাণ করিয়া তোঁলা। 

কলে মুল বাহিনী সতেজ বৃহিল। শেষে তিনি তাহাদের সাহাঁব্যে বিপক্ষ 

বাতিন'কে নিতাড়িত করিরা দিলেন। বনুকাল পর্যন্ত তাহার বংশধরেরা 

এই কৌশলের অনুসরণ করিয়া সকল লাভ করেন। সাহসী জাফ়গীরদারের 

নিজয়-ধার্ভ। অনগত হইর়। সোলতান তাহাকে কাষেমী স্বন্ে এস্কি শহর 

ছোলা ছাড়িপ্া ফিলেন। এখন হইতে উহার নাম হইল সোলত'নোনি 

বা 'সোলতানেব সুখ! | 

বৃ সংখাক গ্রাম পাঠীত লেফকে, সৈয়দগড়ি, সগুত, এন্ষি শহর 

গড নগর ও ই রে বিলেজিক প্রক্নতি দর্গ এই রাজ্য অবস্থিত ছিল। 

হার লীমানা প্রায় প্রাচীন ফিজিরা এপিক্টেটো সের অনুপ | উল্লিখিত 

গ্ ৪ নগরেব এ সদ্দাবই প্রায় অন্ধস্বাধীন ছিলেন। তাহারা 

সোলতাঁনের হস্তান্থরকে আদৌ গ্রাহা করিতেন না। কাজেই অর্- 
তুগ্রলকে বহুদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া প্রভু-দ্ত রাজা দখলে মানিতে হইল। 
এইন্ধণে ভাবী ওস্মানিয়া সাঘ্রাজোন্ গোড়া পত্তন করিয়া ১১৮৮ খৃষ্টান 

তিনি দেহরক্ষা করিলেন। স্ুণ্ততের নিকটে তাহার শব সমাহিত 

রর | তাহার কবর-মন্দিব অগ্ঠাপি তুর সাত্রাজ্যের সর্বাংশের লোকের 

শীর্ঘ-লেতর হইব রহিরাছে। 

৬৭ 



হালা ০ম 

গুতে ১২৫৮ খুষ্টান্ধে অব-তুগ্রণের পুত্র গুন্মানের জন্ম | তাহার 

ইতেই তুবঘের সমাটেরা 'ওস্মানলি না ওস্মানিরা সোলতান নামে 

পরিচিত হন। ইউবোগীর ওটোমান কথাটী এই ওস্মানলি শব্দের 

কের প্রথম কাজ প্রেম । যৌবনে ওস্যানও মাল খাতুন নামক এক 

পরমায়ন্দরী মহিলাণ প্রেমে পড়িলেন। তাহার পিতা শেখ আনেদাণট 

একজন উচ্চশিক্ষিত দরবেশ ছিদেন | গুস্মান মধ্যে মধ্যে তাভার অহিত 
সাক্ষাৎ করিতে ঘাইতেন। একদিন তিনি মালখাতনের অপরূপ সৌোন্দ্ধ্য 
দর্শন করিরা ঠাহার পাণি-প্রার্থী হইনেন। কিন্ব অবস্থার পার্থক্য ছুটে 
দরবেশ তাহাতে শন্মত হইলেন না। হতাশ প্রেমিক লোকের নিকট 

মাল খাতুনের সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়া নেড়াইতে লাগিলেন । এন্ষি শহরের 

সন্দার সাহা গুনির়াহই এই জন্দপী মহিণাৰ প্রেনে পড়িনা গেলেন। কিন 
আনেদালী তাহার প্রস্তাবও উড়াহয়া দিলেন । নিপাশ যুবক ওদ্মাণকে 

তাছার প্রঠিদ্ধ্পী মনে করিতে লাগিলেন। 

একদিন ওন্মান তাহার ভাতা সহ প্রতিবেশা ইনাশির নারের 

বাড়ীতে বেড়াইতে গেলেন । প্রতিহিৎসাপরারণ বুধক দেখিলেন, এ 

স্থবোগ। তিনি স্বীর বন্ধু গিরেগ্িরান গ্রীক শীননকন্ত। মাইকেলে 

সি 

শুনে 
প্ নে 

তব সাহাবো ইনানি চর্গ বেন কবিয়া ওস্মানকে তাহার হস্তে অর্পণ কলার 

জন্য অধ্যঙ্গকে িগিরা পাঠাইলেন । কিন্তু কেলাদার বিশ্বাসঘাতকতা 

করিতে রাঁদী হইলেন না। ওসমান সুযোগ বুঝিরা কয়েক জন অনুর সহ 

হঠাৎ শ্রদের ঘাড়ে পড়িরা তাহাদিগকে তাঁড়াইয়া দিলেন । মাইকেল 



কালা ওস্মান 

ধরা পড়ির! তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হইলেন । পরবর্তাকালে তিনি 

ইন্লাম গ্রহণ করিয়া তুর্ক শক্তির একজন দঢ়তম সমর্থক হইয়া ঈাড়ান। 

মিত্র লাভ ও প্রেমের কণ্টক দূর হইলেও ওস্মানের হৃদর-রাণী লাভ 

ঘটা উঠিল না। দরবেশ অ'র9 ছুই বৎসর পর্যান্ত তাহার করুণ নিবেদনে 

কর্ণণাঁত করিলেন না। শেষে গুপ্মান এক রাত্রে এক 'অপুন্দ স্বপ্ন 

দেখিপেন। তাহার মনে হইল যেন, আনে্দোলার বক্ষ হইতে পুর্ণচন্ত্র উদ্দিত 

ভইর] তাহার বক্ষে গণেশ করিল । ততৎপরে সেখান হইতে এক সিন 

ন্; গজাইস্স। উঠিয়া বিরাট মহীরুহে পরিণত হইল । ককেসাঁন, আট- 

ও তারাস ৪ হেমাস পর্বত তাহার শিল্সে শোভা পাইতে লাঁগিল। 

বঙ্গের যুল-দ্বেশ হইতে তাইগ্রীস, ইউফেতিজ, দানিযুৰ ও লীল নদী 

প্রবাহত হইল | গিরি-শিণরে অদ্ধ-চন্টর উড়িতে লাগিল । নানা জাতীনু 

পাথী সেখানে গন আর্ত করিয়া দিল। মিনারে মিনারে মোরাঞ্জেনের 

মাজান-প্বনি ভাসিযা উঠিল । বুক্ষের পত্রগুলি যেন তরবাবির মত ছিল। 

হঠাঁং এক প্রবল ঝড় উঠিয়া সেগুলিকে বহু নগর, বিশেষতঃ 

কনগার্টিনোপলের দিকে ফিরাইয়া দ্িল। এই স্বপ্নের মধ্যে আবেদালী 

ওস্যান ও মাল খাতুনের বংশধরদের উজ্জল ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইলেন । 

অবশ্ঠ যুনকের প্রেমের স্থিবতা ও গভীরতা দৃষ্টে৪ তাহার মন নরম হইল । 

কাজেই তিনি আর আপত্তি করিলেন না । তাহার শিষ্য দ্বরবেশ তুরুদ 

ছিলেন এই শুভ বিবাহের মোল্লা । ওস্মান রাজা হইয়া তাহাকে একটা 

আশ্রম এবং অনেক গ্রাম ও জমি দান করেন। এগুলি বহু শতাব্দী 

পর্য্যন্ত তাহার বংশধরদের অধিকারে ছিল। 

মাল থাতুনের সহিত এই অতি-আকাজ্িত বিবাহের ফলে ১২৮৮ 

ৃষ্টাব্দে অথানের জন্ম । অবু-তুগ্রল সে বৎসরই স্বর্ণ গমন করিলেন । 

-মু 
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তুরক্ষের ইতিহাস 

ওস্মান এস্কি শহরের মালিক হইলেন। পর বৎসর সেলভুক সোলতান 
কারাজা হিসার জেল! তাহার রাজ্যভুক্ত করিরা দিলেন । এক্ষি শহ্বরে 

একটা মস্জেদ নির্মান করিদ্নাী গুন্মাঁন শাসন-কাঁ্য নির্বাহের জন্য উপযুক্ত 
কর্খচারী নিযুক্ত করিলেন । ১২৯১ হইতে ১২৯৮ খুষ্টাব্দ পধাস্থ তিনি 

যুদ্ধে বিপত রহিলেন । ছুট ও নিরপেক্ষ শ্তার-বি্চারে তিনি সকলেবই 
ভক্তি আকর্ষণে সমর্থ হইলেন । 

রণ-নীতিতে 9 শূনন ভূপতি তপা পারদর্ণী ছিলেন । নেতা ও যো? 

ভিপাঁদে তিনি পিতাব জীবন কালেহ খ্যাতি লাভ করেন । একে একে 

চতুদ্দিকন্ত ক্ষ সদ্যাবেলা তাভাব্র বগ্ঠতা স্বীকাবে বাধ্য হইলেন । 

একটীর পর একটা করিয়া শীক সাত্রাজ্যের বহি-ছর্গগুলি তাহার হাছন 

আজসিল। “খেন্ীনে খেযোনে কোলাকোলি'র কলে অচিরে জেনি শহলও 

তাহার হস্তগত হুইপ । এক পিবাহ উপলক্ষে ওস্মানের শক্রত্রা তাহাকে 

জালে আটকাইখার ভগ্ঠ ধড়বপ্ত করিল ওস্মান ইহা টের পাইয়া" 

চল্লিশ জন বীর-পুবধকে বূমণার বেশে সজ্জিত করিয়া পাল্কীতে টা 

চরণে পাঠাইরা দিলেন । সঞ্চলেই ঘখন উত্সবে মন্ড, তখন তাহারা! ছগ্স- 

নেশ খুলিরা ফ্ষেপিয়া গুর্গ ও কনে ছুইই দখল টি লহল। 

এই সংবাদ চতুদ্দিকে প্রচাপিত হগরার পুর্েই ওসমান বিঢ্াতের গ্যা 

এয়ার ভিসাঁরের উপর "আপতিত হইয়া উহা! অধিকার করিয়া লইলে 

ওদিকে তাহার আর এক দল সৈশ্গ আয়নেগোল হস্তগত করিল। এ 

রূপে ত্রয়োদশ শতাব্দী শেষ হওয়ার পূর্বেই 'ওস্মানিরা রাজ্য রা গিি- 

সঙ্কট হইতে অলিম্পাস পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত হইল | 'ওস্মান জেনি শহরে 

রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া নিজ নামে মুদ্রা প্রচার ও খোত্বা পাঠ 

করাইলেন (১২৯৯)। তাহার এই বদ্ধিত রাজ্য রুমের সতরটা প্রদেশের 

স্স্ডিবি ০ এ 

০ 
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কালা ওস্মান 
একটার সমান মাত্র ভিল। পরবর্তীকালে মহামতি সোলতাঁন সোলায়মানের 

বিশ'ল সামাজা রুমের ন্টায় একুশটা প্রদেশ লইয়া গঠিত হর | 
তুর্ক রাঁজয গ্রীক সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভ্ওয়ায় কনষ্টার্টিনোপলের 

সহটের সহি ওসমানের সঙ্তঘর্ষ 'ন1 বাধিযী উপায় ছিল না। তিনি 

নিছে গ্রীক সাঘ*জা "আক্রমণ করিতে মনস্ত করিলেন । স্গাবদের অভিমত 

ভাঁনবার জন্য একটী পর্ামর্শসভা আহত হইল। তাহার খুল্পভাত 
বঙ্গ ঢুন্দর তখনও ভীবিত ছিলেন। তিনি এই নিক এ 51 

না স্ ত এন শট উহাব ভা ॥ 
ভিন নীববে এক বধস্ুক উঠাইফা লইয়া তি ব্খসরের বুদ্ধেব পুকে শর 

নিক্ষেপ করিলেন । তাহার প্রাণহীন দেহ পতিত হইলে সকলেই 
কিনে প্রাবিলেন, এই কঠোর-প্রাণ লোকটার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
কলস রাঃ সর্বনাশ ভিন্ন অপর কোন লাভ | 

সরই (১২৯৯) কোঁপ্র ভিসার আক্রান্ত ও অধিকৃত হইল। 

একে একে নিসার শিকটবন্ভী আর বন ভীক দর্গ ওসমানের 

দলে আসিল । জ্ুদ্ধ হইয়া সগ্রাট সেনাপতি মুজারোসকে তাহার 

দিল্ত্দ প্রেরণ করিলেন । নিকোমেডিফার নিকটস্ত কোয়োন হিসার ব' 

বেকোরাঁমে উর পক্ষে যুদ্ধ বাধিল। গ্রীকেরা পবাভিত হইয়া পলাইয়া 

গেল । ওম্মান সম বিগিনিয়া গ্রদেশ লুগ্ঠন করিয়া লইলেন (১৩০১ )। 

পুল ৪ ছর বৎসরে দুর্গের পর দুর্গ তাহাব হস্তগত হইতে লাগিল। ফলে 

ওস্মানির! রাজ্য কুষণ সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। ছুাগ্যের স্যার 

সৌভাগ্য ও একা আসে না। ১৩০৭ ুষ্টাব্দে আলাউদ্দীনের শেষ বংশধরের 

হার পর রুম রাজ্য ভাঙিরা গেল। উহার ধ্বংস-স্তপের উপর কারাসি, 

হেক্ষি, কাশ্মিরান, লিবাস, হামীদ, শামস্থুন, আমাসিয়া, কাস্তেমোনি 

ণ 



দি গর আপস সি রস রর 

তুরক্ষের ইতিহাস 

সোলতানোনি ও কারামন নামে দশটা স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিল। 
তন্মধ্যে সোলতানোনি ও কারামন সর্ধপ্রধান । কাজেই সার্বভেম 

প্রাধান্তের জন্য উভয় রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। প্রতিদ্ন্দ্রীর বিরুদ্ধে 

কিছু সুবিধা লাভ করিলেও 'ওস্মান স্বজাতীর শত্রুদের বিরুদ্ধে বিশেষ 

মনোযোগ না! দ্রিয়! গ্রীক সাত্রাজ্যের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলেন। 

ওস্মানের অগ্র-গমন নিরোধে অসমর্থ হইরা সআাট মোগলদিগকে 

তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণাংশ আক্রমণে প্ররোচিত করিলেন । কিন্তু আমীর- 

জাদ। অর্থান তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়! দিলেন । ১৩১৩ হুষ্টাব্ধে 

তুর্কেরা গ্রীক সাআাজ্যের দ্বিতীয় নগরী ক্রসা অবরোধ করিল। গ্রীকেরা 

প্রাণপণে তাহাদিগকে বাধা দান করিতে লাগিল। নগর অধিকারে 

দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইবে দেখিয়া! ওস্মান উহার জন্মুথে ঢুষ্টটা ভর্গ 

নির্মাণ করিলেন। চতুদ্দিক হইতে ইহা! বেষ্টন করিবার মত পর্য্যাপ্ত 
লোকজন তাহার ছিল না । তজ্জন্য শস্তক্ষেত্র বিনষ্ট ও ব্যবসায়-বাণিজ্য 

বন্ধ করাই হইল তাহার প্রধান অন্তর । অচিরে ইহার ফল ফলিতে আরম্ত 

করিল। খাছাদ্রব্যের অনটন ও মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় নগরে ঢভিক্ষ দেখা 

দিল; ক্রমে লোক-সংখ্য। হাস পাইল। এদিকে ওদ্মানের অশ্বারোহী 
সৈন্যের! বক্ফোরাস ও কাম্পিয়ান সাগর পর্যন্ত সমগ্র জনপদ ও তাহার 

নৌ-বহর লমুদ্র-তীর লুষ্ঠন করিয়া! লইল। দীর্ঘ দশ বংসর অবরোধের 
পর অবশেষে ১৩২৬ খৃষ্টাব্দে ক্রপা অর্থানের নিকট আ'ত্ম-সমর্পণ করিল। 
ওস্মান তথন স্ুুগুতে মরণ-শয্যার। নুন্দরী মাল খাতুন অর্থান ব্যতীত 

আলাউদ্দীন নামক এক পুত্র রাখিয়া ইতঃ পূর্বেই দ্বেহতভ্যাগ করেন। ক্রস 
জয়ের সুলবাদ প্রাপ্তির পর ওস্মান নিজেও পত্বীর অন্গমন করিলেন । 

মৃত তূপতির অন্তিম ইচ্ছান্গুঘায়ী নব-বিজিত নগরে তাহার শব সমাহিত 

৮ 



কাল! ওদ্মান. 

কর! হইল । তাহার মহাড়গ্বর কবর-মন্দির ওস্মানিয়। সোলতানদের শ্রদ্ধ 

আকর্ষণ করিত; বিগত শতাব্দীতে অগ্নিদ্াছের ফলে উহ বিনষ্ট হইয়া যাঁয়। 

তাহার তরবারি অগ্ভাপি কনষ্টার্টিনোপলে রক্ষিত আছে। প্রত্যেক পরবর্তী 
নুতন সোলতানের রাঁজ্যাভিষেক-কালেই উহা৷ ভক্তিভরে ব্যবহৃত হইত । 

ওস্মান আমীর ভিন্ন অন্য উপাধি গ্রহণ না করিলেও তুর্কেরা 

স্যাম়তঃ তাহাকে তাহাদের প্রথম সোলতান বলিয়। সম্মান করিয়া! থাকে । 

অর্ তু গ্রল একজন ক্ষুদ্র সামন্ত মাত্র ছিলেন। স্বীয় গোত্রকে এসিয়া 
মাইনরে প্রতিষ্ঠিত করিয়। গেলেও তিনি শ্বাধীনতা অঞ্জন করিতে পারেন 

নাই। ওনস্মান স্বাধীন আমীর হিসাবে ২৭ বৎসর রাজত্ব করেন। 

তাহার সাঘ্রাজ্য-স্বপ্ন সম্পূর্ণ সফল না হইলেও তিনি হেলেস্পণ্ট পর্য্যন্ত 

রাজ্য বিস্তার করিয়৷ পুত্রকে ক্রসার শিংহাঁসনে বসাইর। যান। তাহার 

স্থযোগ্য উত্তরাধিকারীত্ের হস্তে এই কল্পনা গৌরবের সহিত কার্যে 
পরিণত হয়। 

খোলাফায়ে রাশেদীনের (প্রথম চারি খলীফ1 ) স্তায় ওসমানের 

রুচি ও আচার-ব্যবহার নিতাস্ত সরল ও নিরাঁড়ম্বর ছিল। তিনি স্বর্শ- 

রৌপ্য কিছুই রাখিরা বান নাই। মৃত্যুকালে একটী কোর্তা, চামচ, 

নিমক-দান, শাদা পাগড়ী, কয়েক খান! পতাক। এব্খ এক পাল উৎকৃষ্ট 

অশ্ব ও মেষই ছিল তাহার একমাত্র সম্পন্তি। অনমিত সাহস, কুট 

সতর্কতা, দৃঢ় সঙ্কল্প, অত্যধিক সাধারণ জ্ঞান, লোকের ভক্তি আকর্ষণ ও. 

লোক-চালনার ক্ষমত1 প্রভৃতি যে সকল গুণ সাধারণতঃ সাম্রাজ্য-প্রতি- 

্াতাদের থাক] দরকার , ওদ্মান পুর্ণ মাত্রায় তাহার সমস্তেরই অধিকারী 
ছিলেন। উত্তেজনার বশে নিরর্থক পিতৃব্য হত্যার কথ] বাদ দিলে 

তাহাকে দয়ালু ও কোমল-হৃঘ্রয় বলিয়া স্বীকার করিতেই হ্ইবে। 

টা 



তুরক্ষের ইতিহাস 

ব্যবস্থাপক ও ন্তাম়-বিচারক বলিয়া তিনি যে স্ৃখ্যাতি লাভ করেন, নব- 

বিজিত জনপদের প্রজাবর্গের চিত্ত জয়ের উহাই প্রধান কারণ। গ্রীক, । 
তুর্ক, খৃষ্টান, মোসলমাঁন সকলেই তাঁহার নিকট সমান আশ্রয় পাইত। * 

মুহ্ুকালে তিনি পুত্র অর্থানকে উপদেশ দিয়া বান, ণন্তাঁয়বান হইও, 

ভদ্রনাঁপ আদর করিও, দয়! দেখাইও; সকল 'প্রজাকে সমানভাবে আশ 

দিও” সব্গুণেন জন্য তাহার নাম প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হয়। প্রতোক 

পরবর্তী সোলতানের রাজালাভের সময় লোকে দোয়া করিত, “তিনি 

গন্মানের মত ভাল হউন 1৮ 

নিপুণ অশ্বাবোহী হিসাবে প্রথম স্বাধীন তুর্ক ভূপতির প্রতিদ্বন্দী ভিল 

না। পারস্তেত্র আঠাক্গারক্নেদ ও বঙ্গ-বিজেতা মোহাম্মদ ইবনে বখতিয়ার 

খিল্জির ন্যায় ওমানের বাঁছু টুর নিয়ে ঝুলিয়া পড়িত। তাহার ঘোর 

কষ্ণনর্ণ ভর, চুল ও শ্াশ্র দেখিয়া! লোকে তাহাকে কারা অর্থাৎ কাল! 

ওন্মান বলিত। বিনি সর্বাপেক্ষা অধিক পুরুষোচিত সৌন্দর্য্যের অধিকারী, 

তুর্কি ভাষায় কারা শব্দ্টী তাহারই নামের পুর্বরে ব্যবহৃত হয়। ওস্মানের 

অব্যবহিত পরবন্তী সোলতানদের সকলেরই তাহার স্তায় জবরদস্ত চেহার! 

ছিল। অন্ততঃ তিন শত বংসরের মধ্যে কোন দুর্বল সোলতান তুরফষের : 
সিংহাসনে উপবেশন করেন নাই। সাহস ও বীরত্ব তুর্ক জাতির মৌরশী 
সম্পত্তি। 
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আলাউদ্লীন্লেন্স সহক্কান্স 

ওন্মানের পর অর্থান পিংহাঁসনে বসিলেন। তিনি পিতার যোগ্য 

পুত্র । বে বংসর ক্রুপার পতন হইল, সে বসরই নিকোমেডিয়া অর্থানের 

হাতে আসিল । ১৩২৯ খুষ্টাবে সম্রাট এগ্ডেণনিকাঁস তাহার বিরুদ্ধে 

যুদ্ধবাত্রা করিলেন; কিন্তু তাহাকে হতমান হুইয়া ফিরিয়া বাইতে হইল। 

তিনি নিজে আহত হইলেন; তর্কের! তাহার শিবির পর্য্যন্ত লুগ্ন করিয়! 
লইল। ১৩৩০ খুষ্টানে মহানগরী নিস! (21০৪)অরখানের নিকট আত্ম- 

সমর্পণ করিল। অধিবাসীরা ইচ্ছা করিলে তাহাদের পরিবার ও ধনরত্ব লইয়া 

স্থানান্তর গমনের অনুমতি পাইল। এই সদ্বাশয়ত প্রদর্শনের ফলে চতুর্দিকে 

অর্থানের সুনাম বিস্তৃত হইয়া পড়িল। গ্রীকেরা তাঁহার নিকট আরও 

করেকটা যুদ্ধে পরাজিত হইল। ফলে বক্ফোরাস হইতে হেলেস্পণ্ট পর্য্যন্ত 
সমগ্র বিথিনিয়া রাজ্য অখানের হাতে আমিল। সার্দিস, লেডোসিয়া, 

এফেসাঁস প্রস্থতি প্রাচীন নগরী এই প্র্দেশেই অবস্থিত ছিল। দুইটা নগর 

* তুর্ক গেনাপতি আন্ধিন ও সারু খার নামে পরিচিত হইল। কারামি ব! 

প্রাচীন মাইসিয়ার তুর্ক রাজা অর্থানের বিরুদ্ধে অন্ত্র ধারণ করার 

১৩৩৬ খ্ষ্টান্দে তিনি তাহার রাজ্য ও রাজধানী পার্দামোন বা পার্গীমাস 
কাড়িয়া লইলেন। এইরূপে মাত্র ছুই পুরুষের মধ্যে প্রায় সমগ্র উত্তর- 

পশ্চিম এসিন্ন! মাইনর একটা ক্ষুদ্র মেষ-পালক দলের হাতে আসিল । 

ইহাদের পুর্ব-পুরুষকে সদীজুক সোলতান মেহেরবানী করিয়া স্বীয় রাজ্যে 
হান দান করেন মাত্র। ূ 

পার্গামাস জয়ের পর তুর্কেরা আপাততঃ যুদ্ধে বিরত হইল। বিজিত 
জনপদে সুশামন প্রবর্তন ও ভাবী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে শাস্তির 

৯৯ 
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প্রয়োজন ছিল। ফলে বিশ বৎসর পর্যন্ত উভয় পক্ষে যুদ্ধ বন্ধ রহিল। 

অপ্রত্যাথিতভাবে স্বন্তির নিশ্বাস ফেপিবার অবসর পাইনা গ্রীক 

সম্রাটের আনন্দের সীম] রহিল নাঁ। অর্থান এই সময় শান্তি-শৃঙ্খলা 

স্থাপন, শাসন ও সামরিক সংস্কার এবং মসজেদ, বিদ্যালয় ও বিরাট 

পুর্ভ-কার্ষ্য নির্মাণে ব্য করিলেন । ক্রপার মন্জেদ, কলেজ ও হাসপাতাল 

তাহার অক্ষঘ্ন কীর্তি । তাহার কলেজের অধ্যাপকদের পাগ্ডত্যের খ্াতিতে 

আকৃষ্ট হইয়। আরব ও পারন্তের প্রাচীন বিগ্ভালরের ছাত্রেরা সেখানে 

ছুটিরা আসিত। অর্থানেব অনেক পুর্তকার্ধ্য অগ্ভাপি তাহার আড়ম্বর 

ও ধর্ম-প্রাণতার সাক্ষ্য দান করিতেছে । এ কার্যে তিনি তাহার ভ্রাতা 

আলাউদ্দীনের নিকট আশাতীত সাহায্য পাইলেন। ইনিই তুরঙ্ 

সাম্রাজ্যের সব্ধপ্রথম উজীর আজম ব! প্রধান মন্ত্রী ও প্ররুত প্রতিষ্ঠাতা । 

বড় বড় দ্বিপ্বিজয়ী সাধারণতঃ বিজর-মদে মন্ত হইয়া অবিশ্রান্তভাবে 

যুদ্ধের পর যুদ্ধ ও রাজ্যের পর রাজ্য জর করিরা যান। কিন্তুতুরক্ষের 

প্রথম সোলতানের! রাজ্য বিস্তারে বত উৎসুক ছিলেন, বিজিত জনপদের 

দৃঢ়ত। সাধনের প্রতি তাহাদের লক্ষ্য ছিল তদ্পেক্ষা অনেক বেশী । অন্যান্ত 

বিজেতার সহিত তাহাদের চরিত্রের প্রধান পার্থক্ই এখানে । এই 

দূরদর্শী নীতিই এসিয়ার প্রাচীন ও আধুনিক সাম্রাজ্য গুলির তুলনায় 
তুর সাম্রাজ্যের দীর্ঘ-স্থারিত্বের যুল। অবশ্ঠ এসিয়! মাইনরে তুর্ক জাতির 

দংখ্যাধিক্য ইহাঁর অন্যতম কারণ। 

অর্থান আলাউদ্দীনকে ধন ও রাজ্যাংশ গ্রহণের জন্য সনির্ধন্ধ অনুরোধ 
করিলেন; কিন্ত পিতা তাহাকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়। যাওয়ায় 
আলাউদ্দীন তাহাতে সম্মত হইলেন না । তিনি ক্রসার নিকটস্থ একটী 
গ্রামের রাজন্ব মাত্র গ্রহণ করিলেন। এরূপ নিলোভ চরিত্র রাজবংশে 

১২ 
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অতি ছল । অর্থান বলিলেন, "ভাই, তুমি যখন পশুপাল গ্রহণ করিলে 
না, তখন প্রজাপাঁলক হও1” এই বলিয়া! তিনি তীহাঁকে উজীর নিযুক্ত 

করিলেন । তুর্ক ভাষায় উজীর শবেব অর্থ ভারবাহী । আলাউদ্দীন 

বাস্তবিকই এই গুরুভার বহনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। উন্নত শাঁসন 

ও সামরিক সংস্কারের প্রবর্তন করিয়া তিনি 'ওস্মানিয়া বংশের দিগ্বিজয়ের 

পথ উন্ুক্ত করিয়। যান। 

পূর্ন তুর্কদের স্থায়ী সৈন্যদ্বল ছিল না। যুদ্ধ আসন্ন হইলে দলপতির: 

আদেশে যুদ্ধক্ষম পুরুষেরা আসিয়া অভিযানে বাহির হইত; যুদ্ব-শেষে 
যাহারা জীবিত থাকিত, তাহারা স্বগ্ৃহে ফিরির। বাইত। প্রত্যেক অভিধানেই 

এই পদ্ধতি অবলন্বিত হইত । ইউরোপে ও তখন একই নিয়ম প্রচলিত ছিল | 

রাজ্যবিস্তারের সহিত ইহা অচল হইয়া উদ্ভিল। সাধারণতঃ আধুনিক 
ধঁতিহাসিকদের ধারণা, ফান্সের সপ্তম লুই গঠিত পনরটা যোদ্ধ -দ্লই 
প্রথম স্থারী বাহিনা। ইহা ঠিক নহে। তাহার পূর্ণ এক শতাব্দী পুর্বে 
আলাউদ্দীন সর্বপ্রগম আধুনিক প্রণাঁলীতে সুগঠিত বেতনভোগী স্থায়ী, 
'পরাতিক ও অশ্বারোহী সৈম্তদল গঠন করেন। & 

পুটান জগতের কেন রাজারই তখন বেতনভোগী নিয়মিত পদাতিক 

বাহিনী ছিল না।+ পদাতিক সৈম্যলের নাম হইল পিয়ার্দা; গ্রীক, তুর্ক 
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০610017 106100912 0০121195 ৬11, 01 17121700,,5577015859) হথ, 
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উভয় জাতির লোকই ইহাতে স্থান প্রাপ্ত হইত ; যুদ্ধের জন্য তাহারা সর্বক্ষণ 

প্রস্তুত থাকিত। তাহারা প্রথমে রাজকোষ হইতে প্রচুর বেতন পাইত ; 
কিন্তু বিজিত জনপদ রক্ষায় বত্ববান করার জন্ত পরে তাহাদিগকে ভূমি 

দ্বান করা হয়। প্ররোজনানুযায়ী যুদ্ধে যোগদান ও নিকটস্থ রাজপথ 

সংস্কার করা ছিল তাহাদের কর্তব্য । 

পিয়াদাদ্দিগকে সংযত রাঁখিবার জন্য অর্থান ও আলাউদ্দীন রাঁজ- 

আত্মীয় কারা খলীল এস্কান্দর আলীর পরামর্শে বিজিত খৃষ্টান 

পরিবাধ হইতে এক সহম্র সুশ্রী বালক লইয়া এক অভিনব সৈন্যদল 

গঠন করিলেন । তিন শতান্দী পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর এইরূপে সহ 

থু্টান-সন্তান রাঁজ-সেবায় নিয়োজিত হইত । বন্দীতে ন! কুলাইলে 

সোলতান তাহার ৭ইটান প্রজাদের মধ্য হইতে বাকী বালক সংগ্রহ 
করিতেন । ১৬৪৮ খুষ্টাকে চতুর্থ মোহাম্মদের আমলে এই নিয়ম 
পরিত্যক্ত হয়। তখন হইতে সৈশ্দ্ের সন্তানগণকেই সেনাদলে ভর্তি 
কর! হুইত। 

ইহাদ্িগকে 'অতি অন্ন বয়সে ধর্মজ্ঞান জন্মিবার পূর্বেই মাতা-পিত'র. 
নিকট হইতে সরাইয়া নিয়া ইস্লামী নিয়মে ধর্ম ও স্পার্টানদের 
যায় কঠোর সত্যমের সহিত যুদ্ধবিষ্ঠা শিক্ষা দেওরা হইত। যাহাতে 
তাহারা সম্পূর্ণ নিয়মানুবন্তী হয় এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা! ও যন্ত্রণা] অস্লান বরনে সহ্য 
করিতে পারে, তৎপ্রতি শিক্ষকদের প্রথর দৃষ্টি থাকিত। সাহস ও কার্ধ্য- 
দক্ষতা দেখাইতে পারিলে তাহাদের পুরস্কার লাভ ও পদোন্নতি স্্ির- 
নিশ্চিত ছিল। দেশ, জাতি ও আত্মীর-বান্ধবের সহিত সংস্রব না থাকায় 

96 61115060000)---089900,  0501020 000179 1 (00590005 
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এবং মোট। মাহিন! ও নানা প্রকার স্থথ-মুবিধা লাভ করার তাহার! অত্যন্ত 

রাজভক্ত হইত। 

অর্থান তাহার সহম্র বালক-সৈম্তকে হাজী বেকৃতাশ নামক এক 

বিখ্যাত দরবেশের নিকট লইয়া গিরা তাহাদিগকে দোয়া! করিতে ও 
তাহাদের নাম রাখিতে অনুরোধ করিলেন । দরবেশ আসন্তিন গুটাইয়া 

সর্দার-বালক্র মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, “ইহাদের নাম হইবে 

জেনি সেরি। ইহাদের মুখ শ্বেত, বাহু দৃঢ়, তরবারি তীক্ষ ও বর্ষা 

মারাত্বক হইবে। বিজয়ী না হইরা কখনও ইহারা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ 

করিবে না।” এইবরূপে বিখ্যাত জেনিসেরি অর্থাৎ নব সৈশ্তদূল ও তাহ- 

দের শাদা পশমী টুপীর উৎপন্তি। এই বিজ্ঞোচিত প্রতিষ্ঠান অনতিবিলম্বে 
সাম্রাজ্যের দৃঢ়তম ও বিশ্বস্ততম শক্তি হইয়া দাড়ায় । সাম্রাজ্যবাদের 

প্রসারের জন্ট জগতের আর কোন কুট রাজনীতিজ্ঞই অনুরূপ বাহিনী 

সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। সে যুগের সামরিক বিগ্তাম তাহারা 
অবিসংবাদীরূপে শ্রেষ্ঠ ছিল। 

পিয়া! ও জেনিসেরি ব্যতীত তুর্ক বাহিনীতে একদল অনিয়মিত 

পদাতিক সৈম্ত থাকিত। তাহাদের নাম ছিল আজব বা 

লঘু। শক্রপক্ষের প্রথম আক্রমণ তাহারাই মাথা পাতিরা লইত। 
তাহাদেরই মুতদেহ মাড়াইয়? জেনিসেরিরা শেৰ আক্রমণে অগ্রসর হইত । 

পদাতিকের হ্যায় অশ্বারোহীরাঁও নিয়মিত ও অনিয়মিত এই ছুই দ্বলে 

বিভক্ত হয়। নিয়মিত বান্থায়ী অশ্বারোহীর। আবার চারি ভাগে বিভক্ত 

ছিল। তাহারা সোলতানের উভয় পার্খে দণ্ডায়মান থাকিত, যুদ্ধে 
তাহার দেহরক্ষা করিত, রাত্রে রাজ-শিবিরের চতুগ্পার্থে তাহাদের তাবু 

পড়িত। তাহাদের সংখ্যা প্রথমে ২৪০০ ছিল; পরে গনেক বাড়িয] 
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যায়। তাহাদের এক দলকে সিপাহী বলা হইত। তাহারাই আমাদের 

ভির-পরিচিত সিপাহীদের আদি পুরুষ। এই স্থা়ী বেতনভোগী 
অশ্বারোহী বাহিনী ব্যতীত আলাউদ্দীন আর একদল অশ্বারোহী গঠন 

করেন। তাহারা পিগ়াদাদের স্ার ভূমি পাইত। তাহাদের জমির 

থাঁজান! লাগিত না বলিয়া তাহাদিগকে মোসেল্লিমান বা নিষ্চর বলা হইত । 
এতছাতীত্ত বাহাঁরা জিয়ামেত ব| বড় জারগীর ও তিমার ব' ক্ষুদ্র জায়গীর 

ভোগ করিতেন, সোলতাঁনের আদেশ পাইলে তীহাদ্দিগকেও অশ্বারোহণে 
যুদ্ধে ছুটয়া আসিতে হইত | নিয়মিত ও জারগীরদার সৈপ্ত ব্যতীত 

একদল অনিনমিত অশ্বারোহী সৈন্য ছিল । তাহাদিগকে আকিঞ্জি (লঘু 

অশ্বারোহী ) বলা হইত। তাহারা বেতন বা ভূমি পাইত না । আজবদের 

্যায় লুষ্টিত দ্রব্যই ছিল তাহাদের একমাত্র অবলম্বন | কর্ম্পটুতার গুণে 
তাহারা শীগ্রই সিপাহী ও জেনিসেরিদের ন্যায় খৃষ্টান জগতের ভীতির 
কারণ হুইয়া দাড়ার। 

প্রতোক প্রকারের সৈম্গণ আবার শত, সহত্র প্রতি ভাঁগে বিভক্ত 

ছিল। শত সৈন্যের অধিনাঁয়ককে স্ুবাসি ও সহস্র সৈন্তের নেতাকে 

বিদ্ধাসি বলা হইত। সমগ্র বাহিনীর সেনাপতির উপাধি ছিল সঞ্জক বে। 

সৈম্ত-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে শাসন-নৌকর্য্যেরও ব্যবস্থ হইল। গ্রীক 

আমলে লোকে কিছুতেই স্থশাসনের আশা করিতে পারিত না। বিদেশী 

ভাড়াউয়া বাহিনীর বেতন যোগাইতেই তাহাদের প্রাণান্ত হইত। 

অরানের দুঢ় ও নিরপেক্ষ শাসনে আসিয়া গ্রীকেরা দেখিতে পাইল, 
তাহাদের কর-ভার পূর্বাপেক্ষা লঘু, ধন-প্রাণ অনেক অধিক নিরাপদ; 
মোটের উ“র শ্বজাঁতীর সম্রাটের শাসন-কাল অপেক্ষাও তাহাদের অবস্থা 
.এখন উন্নত। কাজেই তাহার! নৃতন শাসনের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান 
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হইয়া উঠিল। * বস্ততঃ এভাবে প্রজাবর্গের চিত্ত জয় না করিতে 
না পারিলে কেবল দৈহিক বলে তুর্কেরা প্রায় সাত শত বৎসর পুর্বব হইতে 

আজ পর্ম্যন্ত বু সংখ্যক বিভিন্ন জাতি অধ্যষিত এতগুলি জনপদ শাসন 
করিয়া আসিতে পারিত না। খস্রীনেরা নিজেরাই তাহাদের দয়া ও ন্তাঁয়- 

বিচারের কথা স্বীকার করিত । 1 

ক্গ 1100 910) 2100 6001051015 5056110176106 06000 7010 1050 
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ইই্উল্ল্োসপ আক্রমন্দ রঃ 

অর্থান ও গ্রীক সম্রাটের মধ্যে বিশ বংসর পর্দ্যস্ত শাস্তি বিদ্কমান 

থাঁকিলেও খুষ্টানিদের সহিত তুর্কদের যুদ্ধ একেবারে বন্ধ থাকে নাই। 
অন্তর্ধিবাদে মগ্ন হইয়! গ্রীকের! নিজেরাই তাহাদের মৃত্যু ডাকিয়া আনে। 

লিডিয়া ও আয়োনিয়ার আমীরেরা নৌ-বহরের সাহায্যে ১৩৪১-৭ খরা 

নিকটবর্তী দ্বীপপুঞ্জ ও ইউরোপের উপকুঙ লু্ঠন করেন। রাণী আইরেনির 
আকুল আহ্বানে আয়দিনের পুত্র আমীর ৩০০ জাহাজে ২৯০০০ সৈন্য 

লইয়া! ইউরোপে উপস্থিত হন। অসভ্য বুলগারের! তাহার হস্তে পরাজিত 
হইলে কৃতজ্ঞ রাণী তাহার মুক্তিদ্ধাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত ব্যাকুল 

হইয়া উঠিলেন; কিন্তু ক্যাণ্টাকুজেনি তখন পলাতক বলির আমীর 

স্বামীর আগোচরে স্ত্রীর সহিত দেখ! করিতে সম্মত হইলেন না। সৈন্ত- 

দিগকে পষ্টাবাসে ছুঃথকষ্টের ভিতর রাখিয়া! নিজে প্রাসাদে বাস করিতেও 
তাহার ভাল লাগিল না। তিনি রাণী প্রেরিত মুল্যবান উপহার ফেরত 
পাঠাইয়! দ্রিলেন। সম্রাটের সাহাধ্যার্থ তাহাকে আরও ছুই বার ইউরোপে, 

আগমন করিতে হয়। ইতোমধ্যে তুর্কদের সামুদ্রিক ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভীত 

হইয়া পোপ, ভেনিপ সাধারণ-ন্, সাইপ্রাসের রাঁজা ও রোড.সের সেণ্ট_ 
জনের নাইটেরা তাহাদের বিরুদ্ধে এক ক্রুসেড ঘোষণ! করেন । শ্বার্ণা 

দখল করিতে যাইয়া আমীর তাহাদের হস্তে নিহত হন । 

এদিকে সম্রাট ক্যাণ্টাকুজেনি দেখিলেন, অর্থানের হ্যায় শক্তিশালী 
বন্ধু তাহার আর নাই। এই বন্ধুতা দুতর করিবার জন্য তিনি বষ্টি বর্ষ 
বয়ফ লোলতানের সহিত মহালমারোহে তাহার যুবতী কন্তা থিওডোরার 
বিবাহ দিলেন (১৩৪৬)। এই উপলক্ষে সম্রাট সুটারি গমন করিলেন । 
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অর্থান চারি পুত্র সহ তাহাকে আগু বাড়াইয় নিঝেন। গর বৃধর, 

রাজজকন্তা পিত্রালয়ে গমনের অনুমতি পাইলেন। শ্বসুর-জামাতায় যথেষ্ট 

সন্ভাব থাকিলেও এক অপ্রত্যাশিত কারণে শীঘ্ই তাহাদের মনোমালিত 

ঘটিল। - ূ 

এই সময় ভেনিস ও জেনোয় এই ছুই সামুদ্রিক সাধারণ-তন্ত্রের মধ্যে 
যুদ্ধ চলিতেছিল। ভেনিসিয়ানেরা সোলতাঁনের বিরাগভাজন হওয়া 
তিনি জেনোয়াবাীদের সহিত যোগদান করিলেন। কনগ্টার্টিনোপলের 
অন্ততম উপনগর গ্যালাটা জেনোয়ার অধিকারভূক্ত ছিল। অর্থান 

সেখানে একদল সৈন্ত পাঠাইলেন। এই মিত্রতার. ফলেই তুর্কেরা 
সব্বপ্রথম ইউরোপ প্রবেশের সুবিধা পাইল। অর্থানের জ্যেষ্টপুত্র 

সোলায়মান পাশা এক জোড়া ভেলা ভাসাইরা ৩৯ জন. উৎকৃষ্ট সৈন্যসহ 
হেলেস্পণ্ট, অতিক্রম করিলেন। আকম্মিক আক্রমণে জিম্পি দুর্গ 
ঠাহার হাতে আসিল। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তিন হাজার তুর্ক 
সৈগ্ত আপিন! উহা সুরক্ষিত করিয়া ফেপিল। ১৩৫৬ খুষ্টাকে জগতের 

ইতিহাসে এই বিখ্যাত ঘটন] সঙ্ঘটিত হয় 
ক্যান্টাকুজেনি তখন তাঁহার জামাতাঞ্জ পেলিওলোগাসের সহিত 

যুদ্ধে এত বিব্রত ছিলেন যে, দৃশ্ততঃ এত সামান্ত ব্যাপারের প্রতি নজর 
দেওয়ার অবনর তাহার ছিল না। তিনি বরং গৃহ-শক্রর বিরুদ্ধে 
রর সাহাধ্য চাহিয়া! পাঠাইলেন। ফলে আরও ধশ হাজার তুর্ক 
সৈম্ত আপিয়। সোলায়মানের দল পুষ্ট করিল। পেলিওলোগাস পরাদিত 
হইলেন; কিন্ত তুর্কেরা ইউরোপে. আসন গাড়িয়া বসিল। | 

সোলায়মান জিম্পি ত্যাগ করিলে ক্যাণ্টাকুজেনি তাহাকে দশ সহত্র 
্র্ণ মুদ্রা ঘানের প্রস্তাব করিহেন। শাহজাদা আপাততঃ তাহাতে 
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সম্মত হইলেন । কিন্তু আর এক অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় এই প্রস্তাব 

কার্যে পরিণত হইল না। ১৩৫ খুষ্টাকের ভীষণ ভূমিকম্পে থেসের 
নগরাবলী বিধ্বস্ত হইল। গ্যালিপোলির দুর্গ-প্রাচীরাদি ভূমিসাৎ হইলে 
ভয়ার্ত অধিবাসীরা গৃহ ছাড়িয়া পলাইরা গেল। ধ্বংস-স্তূপের উপর 

দরিয়া সোলায়মানের সেনাপতি অজি বে ও ঘাসি কামিল নগরে ঢুকিয়' 

পড়িলেন। বিধ্বস্ত প্রাচীরাদির সংস্কার করিয়া তাহারা শীপ্রই থেসাঁন 

চাসে নিজের অন্ান্ত স্থান দখলে আনিলেন। গ্যালিপোলির নিকটস্থ 

প্রান্তর অগ্তাপি অজির নামে পরিচিত | তুর্ক সেনাপতিদ্বয়ের সমাধি 

আজিও নগরে দেখিতে পাওয়া যায়। তীর্থযাত্রীরা এখনও তাহাদের 

প্রতি শ্রদ্ধ জ্ঞাপনের জন্ত সেখানে গমন করিয়া থাকেন । 

সমাট বৃথাই ইহার প্রতিবাদ করিলেন । অর্থান উত্তর দিলেন, 

খোবাতা“ল। স্বয়ং তাহার হাতে নগর তুলিয়। দিয়াছেন । তিনি এত স্পষ্ট 

সঙ্কেত উপেক্ষা করেন কি করিয়া? এক জামাতা! তখনও সারেন্তা হন 

নাই। কাজেই সম্াটকে অপর জামাতার এই জওয়াবে তৃপ্ত থাকিতে 

হইল। অবশ্ত বিজিত জনপদ প্রত্যর্পণের জন্য অর্থান কয়েকটা প্রস্তাব 
উঠাইলেন। কিন্ত তাহা কার্যে পরিণত হইল না। গৃহ-যুদ্ধের দরুণ 

শবশ্ডর ও জামাতা প্রত্যেকেইতাহার সাহাষা ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন! 
অর্থান এই সুযোগে আরও জাকিয়া বদিলেন। 

১৩৫৯ খুষ্টাবে তেত্রিশ বংসর রাঙ্গত্বের পর পঁচাত্তর বৎসর বয়সে 

অর্থানের মৃত্যু হইল। তাহার বড় আশ! ছিল, সোলায়মান ওস্মানিয়া 

বংশের গৌরব বুদ্ধি করিবেন। কিন্তু অকণ্মাৎ ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিরা 

ইতঃপুর্বেই তাহার মৃত্যু হয়। কাজেই তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাত1! মুরাদ 

সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সোলায়মান যেখানে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের ভিত্তি 
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পাঁরগ্রন্থণ সংখ্য।”" 
পর্রগ্রছণের তারিখ ইউরোপ আক্রমণ 

স্বাপন করিয়! যাঁন, সোলতানের আবেশে সেখানেই তাহাকে সমাহিত 
করা হয়। অর্থানের আমলে' কেবল যে তুর সাআজ্যের সর্বাপেক্ষা 

প্রয়োজনীয় শাসন ও সামরিক সংস্কারই সাধিত হয়, এমন নহে; ভিনি 

এসিয়ার অনেক সুসমৃদ্ধ জনপদ করতগগত করিয়া হেলেস্পপ্টের পশ্চিম 

তীরে অর্দ-চন্ত্র উড়াইয়া যান। তাহার সুযোগ্য পুত্র মুরাঁদ শীঘ্রই উহা 

দাঁনিযুব-তট পর্য্যন্ত লইর়া গেলেন। ইউরোপে তিনি আমুরাথ নাষে 

পরিচিত । 

মুনা সিংহাসনে বসিবার অব্যবহিত পরেই কারামনিয়ার রাজা 

বিদ্রোহ উপস্থিত করিনা দিলেন | সহজেই ইহা! দমন করিয়া নৃতন 

মোলতান সদলবলে হেলেস্পণ্ট, অতিক্রম করিপেন (১৩৬৯)। শ্রীকদের 

অধিকৃত বহু সংখ্যক স্থান ব্যতীত ১৩১১ খুষ্টান্দে মহানগরী আদ্রিয়ানোপল 
তাহার দখলে আসিল। এখন হইতে উহাই তুরফ্ষ সাম্রাজ্যের রাজধানী 

হইল। অন্প্দিন পরে সাগ্রা ও ফিলিপোপোলিস মুরাদের হাতে আসিল । 

কলে থে ও মাসিডোনিয়] বা বর্তমান রুমেলিয়ার এক বৃহদংশ তুর 

সানাজ্যের অন্তভূক্তি হইল। ১৩১৫ খৃষ্টাব্দে রাগুসা সাধারণ-তস্ত্রের সহিত 
মুরাদের এক বাণিক্কা-সন্ধি হইল। শর্তান্্সারে উহার রক্ষার ভার তাহার 

হাতে আসিল। কলমের অভাবে তিনি 'খালি হাতে কালী মাঁখাইয়া 
সোলেছ_-নামায় দস্তখৎ করেন। ইহা হইতেই তুগ্রা বা সোলতানের 

সাঙ্কেতিক লেখার উৎপন্তি। এই সময় হইতে তুরক্ষের মুদ্রা ও সরকারী 

দলীল-দন্তাবেজে ইহার ব্যবহার আরম্ভ হয়! 
সম্রাট পেলিওলোগাস চারি পুত্র সহ হ্ীনতা স্বীকার করিয়া মুরাদের 

দরবারে ধন্ন দিতে আরম্ভ করায় তিনি আর তাহার রাজ্যে হস্তক্ষেপ 

করিলেন না। এখন হইতে দানিযুব ও আস্ত্িয়াতিকের মধ্যবর্তী 
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জনপদের প্রতি সাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ফলে সাতিয়া, বোস্নিয়া, 

হাঙ্গেরী ও ওয়ালেচিয়ার যুদ্ধ-প্রিয় জাতিগুলির লহ্ছিত তুর্কদ্বের ঈজ্ঘর্ষ 

অনিবা্ধ্য হইরাঁ উঠিল। গ্রীক ব্যতীত ইউরোপের সমস্ত জাতিই 
রোমান ক্যাথলিক থষ্টান। গ্রীকের! ক্যাথলিকদের স্তাঁয় যিশু, মেরী বা 
সেপ্টদের মৃত্তি পূজা করিত না। ক্যাথলিকের1 তজ্জন্ত তাহাদিগকে 
ধর্মমত্যাগী বপিয়া মনে করিত। যে পর্যন্ত তুর্কেরা তাহাদের মুণ্ডপাত 

করিতেছিল, ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ সে পর্য্যন্ত চুপ করিয়া রহিলেন ; 
কিন্তু এক্ষণে তাহারা রোমান ক্যাথলিক সীমান্তে উপস্থিত হওয়ার তাঁহার 

মাথায় টনক পড়িল। পোঁপ পঞ্চম আর্বান “অবিশ্বাসী” তুর্কদের 

বিরুদ্ধে ক্রুসেড বা ধর্ম্যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। হাঙ্গেরী ও পোল্যাণ্ডের 

রাজা প্রথম লুই সানিয়া, বোস্নিয়া ও ওয়ালেচিয়ার রাজগণের সহি 

সন্মিলিত হইলেন। ১৩৬৭ খৃষ্টাব্দে মিত্র বাহিনী তুর্কদিগকে ইউরোপ 

হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করিয়া মারিজা নদী উত্তীর্ণ 
হইল। আদ্রিয়ানোপল হইতে মাত্র ছুই দ্বিনের পথ দূরে গিয়া তাহারা 

তাবু ফেলিল। মুরাদের সেনাপতি লালা শাহিনের সৈন্যসতখ্যা খৃষ্টানদের 
অর্জেকও ছিল না। জয়লাভ নিশ্চিত ভাবিয়া খষ্টানেরা কোনই 
সাবধানতা অবলঘ্বন করিল না | এক রাত্রে তাহারা যখন মগ্ঘোসবে মত্ত, 

তখন লালা! শাছিন সহসা তাঁহাদের উপ্র আপতিত হইলেন। থু ষ্টানেরা 
পলাইতে গিয়া মারিজ! নদীতে ডূবিয়! মরিল। 

তুর্কেরা আপাততঃ শত্রুর আক্রমণের প্রতিরোধ করিয়াই ক্ষাস্ত হইল। 
কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে থৃষ্টান-রাজ্যে অভিবান পাঠাইবার জন্যও যোগাড়-যন্ 
চলিতে লাগিল। কনষ্টার্টিনোপলের অব্যবহিত চতুর্দিকন্থ তৃভাগ ব্যত্তীত 
সমগ্র থেস ইত'পূর্ব্েই তাহাদের হস্তগত হয়। ১৩৭৩ খষ্টাবে তাহারা 
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১. ইউকরোপ আক্রমণ ' 

ক্যাভালা, সেরেজ ও অন্যান্য স্থান গ্রীকদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইল | 
ফলে মাসিডোনিয়ার অধিকাংশই তাহাদের দখলে চলিয়া! গেল ৮ 

এইরূপে প্রার বলকান পর্বত-মালা পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া 
১৩৭ খষ্টা্ডে তুর্ক বাহিনী উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইল । বলকান অতিক্রম 
করিয় তাহার! সুদৃঢ় নিস! (1558 ) নগর আক্রমণ করিল । পঁচিশ দিন 

অবরোধের পর কনষ্টাণ্টাইনের জন্মভূমি তুর্কদের নিকট দ্বার খুলিয়া দ্রিল। 
স্বরাজ্যের কেন্ত্রভাগে আক্রান্ত হওয়ায় সাভিয়ার রাজা (0095090 সন্ধি 

ভিক্ষা করিলেন । বার্ষিক সহস্র পাউও (প্রায় আধ সের ) রৌপ্য কর দান 

ও তুর্ক বাহিনীতে সহত্্র অশ্বারোহী যোগাইবাঁর অঙ্গীকারে তাহার প্রার্থন! 

মঞ্জ,র হইল। বুলগেরিযার রাজ (1151) সিস্ভানের ঘটে কিছু বেশী 

বুদ্ধি ছিল। তুর্কেরা তাহার রাজ্যে পৌছিবার পুর্বেই তিনি বিনীত- 
ভাবে শান্তি প্রার্থনা করিলেন । কিন্তু অর্থ অপেক্ষ। সোলতাঁনকে কন্তাপান 

করাই ত্কাহার অধিকতর মনহংপুত হইল । পোপ ও ক্যাথলিক জগতের 

সাহাব্য লাভের আশার গ্রীক সম্রাট নিজের ধর্্ম-মত পরিবর্তন করিতেও 
কুষ্ঠিত হইলেন না । কিন্তু মতান্তর গ্রহণ করিয়াও তিনি কাহারও নিকট 

কোন সাহায্য পাইলেন না। নিরুপায় হইয়া হতভাগ্য সম্রাট নিজকে : 

মুরাদের জাষগীরদ্বার বলিয়া ঘোষণা করিলেন । 



ককতোক্ডোন্ল সমুদ্র | 

ছয় বংসর পর্যন্ত মুরাদ যুদ্ধে বিরত রহিলেন। এই ময় তিনি 
অশ্রান্তভীবে সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সংস্কারে ব্যপ্ন করিলেন । ফলে 

সামরিক প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও জায়গীর-প্রথার পূর্ণত1 সাধিত হইল। 

যুদ্ধকালে এক বাঁ একাধিক অশ্বারোহী দিয়া সাহায্য করিবে এই শর্তে 

মোঁসলমানের! বিজিত জনপদে জায়গীর পাইল । লাল বর্ণের পত্তাকা 

এখন হইতে ওদ্মার্নিয়া! বাহিনীর জাতীয় পতাকা বলিয়া নির্দিষ্ট হইল। 
থষ্টান প্রজাদের সাহাধ্যে তিনি আয়নাক নামে একদল অনুচর গঠন 
করিলেন । আস্তাবল পরিষ্কার রাখা, শিবির খাটান, মাল-গাড়ী চালান 

প্রভৃতি হইল ইহাদের কাঙ্গ। 
এই শান্তির মধ্যেও মুরাদ রাজ্য-বিস্তারে পরাজ্ধুখ হইলেন না। অবশ্ত 

এজন্য তিনি তরবারি হাতে লইলেন না। কিন্তু তাহার রাজনৈতিক 

কুটবুদ্ধি তরবারি অপেক্ষা কম ফলপ্রদ্দ বলিয়া প্রমাণিত হইল না। তিনি 
তাহার কন্ত। নিফিসাকে কারামনিয়ার শক্তিশালী ভূপতির সহিত বিবাহ 

দিলেন। কার্শিয়ানের রাজকন্তার সহিত মহা আড়ম্বরে ক্রসার় তাহার 

জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়েজিদের শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হইল । আয়দিন, মেস্তেস' 

ও অন্যান্য রাজা হইতে প্রতিনিধি আমিলেন; মিসরের সোলতান 

দুত পাঠাইলেন। তীহারা আরবী অশ্ব, রেশমী বন্ত্র, মণি-মুক্তা-খচিত 

পাত্র ও স্বর্ণ রৌপ্যের বাঁলন ভরিয়া আশরফি নজর আনিলেন। ক'নে 

পিতৃরাজ্যের অধিকাংশ বিবাহে যৌতুক পাঁইলেন। সোঁলতান সমস্ত 
(মুল্যবান দ্রব্যই মেহমানদিগকে উপহার দিলেন; কেবল কার্দিয়ান ও 

অন্যান্ত ছর্গের চাবিগুলি নিজে রাঁধিলেন | কিছুদিন পরে তিনি হামীদের 
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কলোভোর বুদ্ধ: 

অধিপতির নিকট হইতে তীহার রাজা ক্রয় করিয়া লইলেন। ফলে দশটা 
সেলজুক রাজ্যের মধ্যে চারিটাই ওস্মানিয়া সাআাজ্যের অন্তভুক্তি হইরা 
গেল। বাকী ছরটা জয়ের ভার বায়েজিদের উপর রহিল। 

পেলিওলোগাস মুরাদের বশ্ততা স্বীকার করিলেও তাহাকে খুগপৎ 

ভয় ও ঘ্বণা করিতেন । ১:৮০ খুষ্টাব্ে ভিনি বনু অর্থ ব্যয় ও কষ্ট সন্থ্ 

করিয়া রোমে গিয়া আর একটী ক্রুসেড ঘোষণা করার জন্য পোঁপকে 
বিনীত অনুরোধ করিলেন । কিন্তু তাহার দ্ীনতা-হীনতা স্বীকাবেও 

পোপের মন গলিল না। পাছে বা মুরাদের ক্রোধানট্টে ভন্্ীভূত হইতে 

হর, এই ভয়ে তিনি তাহার তৃতীয় পুত্র থিওডোরাসকে ওস্মানিয়। 

দরবারে প্রেরণ করিলেন। তিনি বিনীতিভাবে তুর্ক বাহিনীতে চাকুরী 

করার অনুমতি প্রার্থন! করায় মুরাদের ক্রোধ জল হুইয়া গেল। এই সময় 

সত্রাটের অপর পুত্র এণ্ডেনিকাস ও সোলতানের জোষ্ পুত্র সৌদজির মধ্যে 

প্রগাঢ় বন্ধুতা জন্মিল। ইহার পরিণাম অত্যন্ত বিষময় হইল। উভয় 

রাজপুত্রেরই ধারণ! ছিল, পিতা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া অন্যান্থ 

ভ্রাতাকে না-হকৃ আদর করিতেছেন। এসিয়ার় এক বিদ্রোহ উপস্থিত 

হইলে মুরাদ সৌদজির উপর ইউরোপীয় তুরকষের ভার দিয়া আদ্রিগনানোপল 

ত্যাগ করিলেন । এই স্থযোগে উভর রাজপুত্র একযোগে বিদ্রোহের 

নিশান উড়াইয়া দিলেন। সংবাদ পাইয়াই মুরাদ ত্বরিত গতিতে ইউরোপে 

প্রত্যাবর্তন করিয়া গ্রীক সম্াটকে পুত্রের আচরণের কৈফিয়ৎ দানের জন্য 

হুজুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন | সম্রাট নিজের নির্দোষিতা গ্রামাণিত করার 
জন্য বিদ্রোহী পুত্রের চক্ষু উৎপ্টনে সম্মত হইলেন । অচিরে বিদ্রোহীদের 

শিবিরের নিকট মুরাদের তাবু পড়িল। উভয় বাহিনীর মধ্যে একটা ক্ষুদ্র 
আোতম্বতী ছিল। রাত্রিকালে মুরাদ একাকী অশ্ব-পৃষ্ঠে বসিয়া উহার 
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তুরন্ষের ইতিহাস 

জলে ঝাপাইয়! পড়িলেন। পর পাঁরে পৌছিয়! তিনি বিদ্রোহী সৈম্ঠগণকে 
তাহার সহিত যোগদান করার জন্য আহ্বান করিলেন। পুরাতন প্রভূর 
চির-পরিচিত স্বর শ্রবণ করিয়া সৈন্ঠেরা ছুটিয়া আসিয়! তাহার পদ্দতলে 

পন্তিত হইল । সোলতান তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। রাঁজপুত্রের! 

অল্প কয়েক জন তুর্ক সৈন্ত ও যুবক গ্রীক-অভিজাত লইয়! ডিডিমোটিকা 

শহনে পলাইয়া গেলেন । সোলতাঁন উহা অবরোধ করিয়া তাহাদিগকে 

আল্ম-সমর্পণে বাঁধা করিলেন । সৌদজির চক্ষু উৎপাঁটিত করিয়] তাহাকে 

ফাসী-কাষ্টে বিলম্বিত করা হইল। গ্রীক অভিজাতেরা৷ রজ্জ,বদ্ধ অবস্থায় 
মরিজা নদীতে নিক্ষিণত হইলেন । অতঃপর মুরাদ এপ্ডোঁনিকাঁসকে 

শান্তিদানের জন্য জীক সম্টের নিকট পাঠাই দিলেন । পেলিওলোগাস 

পুত্রের চক্ষে টতপ্ন সিক ঢালিয় দ্িলেন। কিন্তু তাহার এক চক্ষু 

দৃষ্টিশক্তি অব্যাহত রহিল 

কারামনের সহিত বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়! সত্বেও এসিয়। 

মাইনরের তুর্ক জাতির প্রাধান্য লাভের জন্য ১৩৮৭ খুষ্টাবে এই দুই 
শক্কিশালী রাজ্যের মধো বিবাদ বাঁধিল। রুমে উভর পক্ষে ঘোর যুদ্ধ, 

হইল | বারেজিদ বিদ্যগতিতে পুনঃ পুনঃ ভীষণভাবে শবক্র পক্ষের 

উপন্ন আপতিত হইয়া তাহাদিগকে শোচনীয়র্ূপে পরাভূত করিলেন । 

ফলে এই সময় হইতে তিনি ইতিহাসে ইল্দ্িরিম বা বিদ্যুৎ নাঁমে 
পরিচিত হইলেন। তাঁহার উপাধি বিখ্যাত বীর হানিবলের পিতা 

হামিল্কার বাকাঁর কথা অনেকট! স্মরণ করাইয়। দেয় । 

পরাজিত হইলেও স্ত্রীর মধ্যবর্তিতায় কারামন-রাজের রাজা ও মস্তক 

ঢইই রক্ষা পাইল। তবে তাহাকে সোলতাঁনের অধীনতা স্বীকার করিতে 

হইল | সৈন্দিগকে বিধায় দরিয়। মুরাদ বিশ্রাম লাভের জন্য ক্রসায় গমন 
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করিলেন। তাহার এক সেনাপতি তাহাকে নিকটবর্তী তেকি-ন্লাজ্য 
আক্রমণে প্রলুন্ করিলে তিনি উত্তর দিলেন, “সিংহ মক্ষিকা শ্রিকাঁর 

করে না।” কিন্তু পশ্চিম সীমান্তে সিংহনাদ শ্রুত হওয়ায় বৃদ্ধ লিংহকে | 

শঘই বিশ্রাম ত্যাগ করিতে হইল । 

১৩৮৮ খষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় সমগ্র প্রাচীন থেস ও বর্তমান রুমেলিয়া 
তৃক্দের হস্তগত হয়; ইহার বাহিরেও কম্পেকটী প্রয়োজনীয় স্থান 

তাহাদের দখলে আসে । তাহারা চিরাচরিত নিয়মে এ সকল স্কানে 

তুক্” ও আরন উপনিবেশ স্কাপন করিতে থাকে । ইহাকে ভাবী 

সংগ্রামের লক্ষণ মনে করিয়া সাভিরা, বুলগেরিয়া ও বোস্নিয়ার 
ল্লাভেরা তুরফষের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোধণা! করিল। পোল্যা্ডেব 

ল্যাভেরা তাহাদিগকে সৈন্য পাঠাইল। আল্বেনিয়ার স্কিপেটার এবং 

ওয়ালেচিয়ার অন্ধ-রোমান 'অধিবাসীরাও তাহাতে ঘোগ দিল। কুকের 

জ্ঞাতি হইলেও হালেরীর ম্যাগিরারেরা বিধন্মীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহথণ 
করিল। সাভিয়া হইল এই ক্রুসেডের নেতা । তুক্দের ইউরোপ 
আক্রমণের পুর্বে সাভিয়া-রাজ ্টিফেন বেলগ্রেদদ হইতে মারিজা নর্দী,এবং 
কুষ্$সাগর হইতে আদ্রিয়াতিক সাগর পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগে রাজত্ব 
করিতেন। এমন কি তিনি “রুমেলিয়ানদের সআাট ও থুষ্ট'ভক্ত 

মাসিডোনীয় জার” উপাধি পর্যন্ত গ্রহণ করেন। কাজেই তির্নি থে 

এই প্রনষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার সাধনের চেষ্টা করিবেন, তাহাতে 

বৈচিত্র কি? 

বুলগেরিয়! ও বোস্নিয়াই প্রথমে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এক দল তর্ক 

সৈম্ত বোস্নিয়ার ভিতর দিয়া গমন করিতেছিল। ১৩৮৮ খ্ষ্টাবে 

মিত্র-শক্তি তাহাদের ঘাড়ে পড়িল। বিশহাঁজার সৈন্টের মধ্যে 'পাচ 
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হাজার মাত্ত কোনরূপে রক্ষা পাইল। মুরাদ এই সময় রুমেলিয়! রক্ষার 

ব্ানস্থায় ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি এই অপমান নীরবে হজম করিতে: 

পারিলেন ন' | বুলগেরিয়া-রাঁজ সিস্ভান এ পথ্যন্ত মিত্রতার ভাণ দেখাইয়া! 

হঠাৎ শত্রুপক্ষে যোগদান কবার তাহার প্রতিই তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক 

রুষ্ট হইলেন । সেনাপতি আলী পাশ! ত্রিশ হাজার সৈন্য লইয়৷ ১৩৮৯ 

খৃষ্টাব্দে বলকান পর্বত অতিক্রম করিলেন । ক্কুমলা তাহার নিকট 

আত্ম-সমর্পণ করিল; তির্ণোভা ও প্রভাদি তাহার হস্তগত হইলে সিসভান 

নিকোপোলিসে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । তুর্কেরা উহা অবরোধ করিলে 

রাজা শাস্তি প্রার্থনা? করিতে বাধ্য হইলেন। কথা হইল, নিনি 
সোলতানকে নির্মিত করদান করিবেন এবৎ শিলিগ্রি়া ছাড়িয়। 

দিবেন। কিন্তু তিনি শর্ত পালন না করায় পুনরায় যুদ্ধ বাধিল। তর্কের! 
স্মদুট় রিজা ও হিরস্ক্রোভা দুর্গ অধিকার করিয়া নিকোঁপোলিস অবরোধ 

করিলে রাজা! বিনা শর্তে আত্মসমর্পন করিলেন। তাহার জীবন রূক্ষা 

পাইল, কিন্ত বুলগেরিরা তুরক্ষ সাম্রাজ্যের অন্তভুক্তি হইয়া গেল। ফলে 

তুর্ক সীমান্ত দ্ানিযুব নদী-তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। 

একটা মাত্র যুদ্ধেই পনর হাজার তুর্কনিধন করিয়। মিত্রশক্তির তেজে 
ভট। পড়িয়া ঘায়। উদ্ভোগী মুরাদ যখন বুলগেরিরা জয় কিতেছিলেন, 

তাহারা তখন নিষ্বন্মার হ্তার বসিয়া! রহিলেন। সিস্ভানের পতনের 
পর সানিয়ার রাজা পাঞজারাস সচল হইয়া উঠিলেন। মিত্রশক্তির এত 

সৈম্ত তাহার অধীনে সমবেত হইল যে, তিনি মুরাদ্কে প্রকাশ্য 

যুদ্ধে আহ্বান করিয়া কসোভো প্রান্তরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন । 

ইতোমধ্যে সোলতান নম্বর তুর্ক বাহিনীর সেনাপতিত্ব গ্রহণ 
করিয়াছিলেন | ছূর্গম পার্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া তিনি মিত্রশক্তির 
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সন্গুখীন হইলেন | বিপক্ষের সৈম্ত-সংখ্যা এত বেশী ছিল যে, মুরাদ সারা 

রাত নামাজ পড়ির1! ও খোদাতা“লার নিকট সাহায্য চাহিয়1 কাটাইলেন । 

২৭শে আগষ্ট উভয় পক্ষ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল । লাঁজারাস মিত্র-বাহিনীর 

মধ্যভাগ, তাহার ভ্রাতুম্পুত্র ব্রাঙ্কোভিচ দক্ষিণ বা ও বোন্নিয়ার রাজা 
ভার্কে। বাম বাহু পরিচালনার ভার লইলেন। তুর্ক বাহিনীর কেন্দ্র ভাগ 

স্বয়, মুরাদের, দক্ষিণ পার্খ শাহজাদা বারেজিদের ও বাম পার্থ শাহজাদ] 

এয়াকুবের অধীনে স্থাপিত হহল। বহুক্ষণ পথ্যন্ত যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত, 

রহিল। একবার তুর্ক বাহিনীর বাম পার্বস্থ এসিয়ার সৈম্েরা সাভিয়া ও 

বোস্নিরার সৈন্যদের পরাক্রমে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের উপক্রম করিল; কিন্তু 
বায়েজিদ বিছ্যুৎ-গতিতে দক্ষিণ পার্থ হইতে সৈশ্ত সাহায্য লইয়া আসার; 

বিপদ কাটিয়া! গেল। এক ভীষণ গদ| হাতে লইয়া তিনি উন্মাদের ন্যায় 

শক্র দূলন আরম্ভ করিয়া দিলেন। এমন সময় এক শোচনীয় দুর্ঘটন! 

ঘটল। মিলোশ কবিলোভিশ নামে এক সাভিন্নান যোদ্ধা গোপনণীয় কথা 

বলিনার ভাণে মূনাদের নিকট গিরা হঠাৎ তাহার বুকে ছুরি বসাইয়! 

দিল দেহ্র্ক্ষীরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, কিন্ত সে তিন বার নিজকে 

ছাঁড়াইয1 নির। শেষে জেনিসেধিদের হাতে প্রাণ বিসজ্জন দিল । 

জাঘাত মারাত্মক হইলেও মুরাদের অসাধারণ প্রত্যুৎ্পন্নমতিত্ববলে' 

তাহার নেতৃহীন সৈন্তেরা ধবংসের হাত হইতে রক্ষা পাইল। তিনি 

তাতার দ্েহরক্ষিগণকে শক্রপক্ষের উপর আপতিত হইতে আদেশ দান 

করিলেন। এবার বিপক্ষ বাহিনী পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। তুর্কেরা 
তাহানের পশ্চাদ্ধাবন করিয়! বু লোৌককে নিহত করিল। স্বয়ং লাজারাস 

তাহাদের হাতে বন্দী হইলেন । তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়] 

সোলতান মুরাদ চিরতরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। প্রাচীন গ্রীসের 
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হান্মোডিয়াশ, বর্তমান ফ্রান্সের কালে ফোর্ডে ও ভারতের কোন কোন 

সন্ত্রাসবাদীর স্যার গুপ্তঘাতক মিলোশ সাভিয়ার জাতীর বীর বলির! 

পরিগণিত হইল। : 

নোলেস তাহার তুরষ্ষের ইতিহাসে বলেন, “তুর্ক সে!লতানদের মধ্যে 

মুরাদের স্যার আর কেহই বিধর্্ী দলনে এত উৎসাহ দেখান নাই । এই 

সাহসী বীরপুরুষ তাহার প্রত্যেকটা অভিযানেই সফলকাম হন। 

ক্রয়, বিবাহ ও অন্ত্রবলে তিনি একিয়ায তাহার পাঁজ্যসীমা অনেক বদ্ধিত 

করেন। গ্রীক ভূপতিদ্বের অনৈক্য ও ভীরুতার ফলে থেস বা রুমানিরার 
এক বুহদংশ তাহার পদানত হয়। কনষ্টার্টনোপলের বাহিরে গ্রীক 

সগ্রাটের হাতে থেসের অতি সামান্ত অংশই অবশিষ্ট ছিল । বস্ততঃ মুরাদ 

তাহাকে সাম্রাজ্যহীন সম্রাটে পরিণত করিঘ্া বান। বুলগেরিরার 

অধিকাংশ জর করিবা তিনি সাভিয়া, বোস্নিয়া ও মাসিডোনিরানন প্রবেশ 

করেন। তিনি যুগপৎ সর্দাশযর় ও কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলেন । 

প্রজারা তাঁহাকে যেমন ভালবাসিত, তেমন ভয়ও করিত। তিনি 

কথাবার্তী খুব কম বলিতেন। অন্তে তাহার মনোভাব সহজে জানিতে 

পাবিত না। একত্রিশ বৎসর রাজত্বের পর ৬৮ বৎসর বয়ংক্রম কালে 

ভিনি নিহত হন। বায়েজিদ তাহার এব ক্রসার নিয়া মহ] সমারোহছে 

শহরের পশ্চিমাংশে এক মনোরম মন্দিরে সমাহিত করেন ।”* কসোভো 

প্রান্তরে যেখানে তিনি দেহত্যাগ করেন, সেখানেও একটী মন্দির নির্শিত 

হর ।' গিবন বলেন, “তাহার মেজাজ নরম ছিল; তিনি সাধারণ পোষাক 

পরিতেন এবং গুণ ও বিদ্যার আদ্র করিতেন 1” 

+1701195 2100. [22010005191 17196075, ৬০], 1, 739. 
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হ্যাঞ্রনিক্ষ ভ্রু; েত্ড 

কসোভোর রণ-ক্ষেত্রেই সৈন্েরা বায়েজিদকে সোলতান বলিয়া! সালাম 

করিল। তাহার ভ্রাতা এয়াকুব সার! দ্বিন বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া- 

ছিলেন। সোলতানৎ পাইয়াই বারেজিদ তাহাকে ধৃত ও নিহত করিলেন । 

এগন হইতে ভ্রাতৃহত্যা ওম্মানিয়৷ সোলতানদের অবধারিত নীতি হইরা 

দাড়াইল। সিংহাসনের জন্ত প্রতিদন্দিতা করিতে পারে, এমন কোন 

পুরুষ ওয়ারিন্কেই তাহারা জীবিত রাখিতেন না। ইহার নিটুরতা 
সব্ববাধী-সম্মত। কিন্তু ইহাতে ইপ্সিত ফল আভ হইত। পাঁচ শত 

বসরের মধ্যে তুরক্ধে আম্মীরদের মধ্যে অন্তব্বিধাদ দেখ দেয় নাই 

বলিলেই হর। 

কমোভোর যুদ্ধের পর বায়েজিদ ভিদ্বিনের দিকে অগ্রসর হইর' 

দর্ণ মুখে ফিরিলেন। কাঁবাটোভার মূল্যবান রৌপ্যখনি দখলে আনিয়। 

তিনি উদ্কুবে একটা উপনিবেশ স্থাপন ঝরিলেন। লাজারাসের, পুত্র 
স্টিফেন শান্তির জন্য বাগ্র ছিলেন। ফলে উভর পক্ষে এক সন্ধি হইল। 
সাভিয়া-রাজ এখন হইতে সোলতানের জায়গীরদ্ধার বলিয়া পরিগণিত 

হইলেন। তিনি বৌপ্যখনির একট নির্দিষ্ট অংশ তাহাকে বাধিক কর 

দিতে এবং প্রত্যেকটা অভিযানে স্বয়ং সোলতানের পক্ষে যুদ্ধ করিছে 
স্বীকার করিলেন। এতদ্যতীত তাহাকে প্রভুর করে স্বীয় ভগ্গিনীও 

সমর্পণ করিতে হইল। সমসাময়িক খৃষ্টানদের স্তায় ষ্টিফেন কখনও 

প্রতিজ্ঞা তঙ্গ করেন নাই। নিকোপোলিস ও আঙ্গোরার মহাঁধুদ্ধে 

তিনি ভগ্নীপতির পার্খে দাড়াইয়া শত্র দলন করেন। এরপ বিশ্বস্ততা 

সেকালের ৃষ্টান জগতে নিতান্ত ছুলত। তিনি বাস্তধিকই সোলতানকে 
/ 
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নিজের আত্মীয় বলিয়া! মনে করিতেন । বায়েজিদ ও নব-পরিণীতা পত্বী 

লেডী ডেস পিনাকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। তাহার অনুরোধে 

তিন ট্টিফেনকে সেমেন্দ্রিয়া ও কলম্িয়াম্ দুর্গ ছাড়িয়া দ্বেন। 
সফলতার সহিত সাভিরা-যুদ্ধ শেষ করিয়া বায়েজিদ এসিরাঁয় গমন 

করিলেন। নিকটবর্তী রাজারা তাহাকে কিছু কিছু রাজ্যাংশ ছাড়িনা 

দিতে বাধ্য হইলেন। ১৩৯৭ থৃষ্টান্দে তিনি বিদ্যুতের স্যার পুনরায় 

ইউরোপে আপতিত হইলেন । পর বৎসর ওয়ালেচিয়ার রাজ! মাইরচি- 

তীহার বশ্ততা স্বীকার করিলেন। শত শত বৎসরেও উহার অধীনতা- 

পাশ আঁর বিচ্ছিন্ন হর নাই । হাঙ্গেরীর সাহাষ্যে বোস্নিয়া সোলতানকে 

বাধা দান করিল। ১৩৯২ খুষ্টান্দবে হার্সেবীর রাজ! সিগিস্মাণড, 

বুলগেরির়ার প্রবেশ করিয়া কিছু সুবিধা লাঁভ করিলেন; কিন্তু শেষে 

সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইঞ্| স্বরাঙ্গ্যে বিতাড়িত হইপেন । 

পৃষ্টানদের সৌভাগ্যবশতঃ এই সময় কাঁরামনের রাজা হঠাৎ বায়ে- 
জিদের এসিয়াস্থ রাজ্য আক্রমণ করিলেন । ওস্মানিরা বাহিনী তাহার 

হস্তে পরাজিত হইল ) সোলতানের প্রতিনিধি তাইমুরতাশ বন্দী হইলেন ।, 

সংবাদ পাইয়া বারেজিদ ভীষণ ঘূর্ণী-বাত্যার ন্যায় এপিনা মাইনরে 
আপতিত হইলেন। তাহার আগমনে যুদ্ধের গতি বদূলিয়া গেল । 

কারামন-রাঁজ পরাজিত ৪ বন্দীক্ৃত হইলেন । সোলতান তাহাকে তাইমুর 

তাশের হস্তে অর্পণ করিলেন। ক্রুদ্ধ সেনাপতি প্রভুর আদেশের অপেক্ষা 

না করিঘাই তর্ভাগ্য ভূপতিকে হত্যা করাইলেন। বায়েজিদ প্রথমে বিরক্ত 

হইলেও শেষে তাইমুর তাশকে ক্ষম! করিলেন | ৃ 

কারামনের পতনের পর সমগ্র দক্ষিণ এপির! মাইনর বারেজিদের' 

অধানত। স্বীকার কধিল। অতঃপর তিনি পুর্ব ও উত্তরাঞ্চলে সৈন্ 
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পাঠাইলেন। একে একে সিবাস (সেবাস্তে ) কাস্তেমোনি, শাম্সুন ও 

আমাসিয়া তাহার দখলে আসিল । এইরূপে সমগ্র রম রাজ্য বায়েজিদের 

পদানত হইলে মিসরের আব্বাসিয়া খলীফা] তাহাকে সোলতান উপাধি 

দিয়৷ সম্মানিত করিলেন। অবশ্য বুটিশ যাদুঘর ও অন্তান্ত স্থানে রক্ষিত 

মুদ্রা হইতে দেখা যায় যে, অর্থখান ও মুরাদ এই উপাধি গ্রহণ করেন। 

তবে বাধেজিদের বেলায় ইহা ইস্লামের নাম-মাত্র ধর্ম-গুরুর বাহা অন্ধু- 

মোন লাভ করিল, এই পার্থক্য । 

বিজয় লাভে গর্বিত হুইয়। বায়েজিদ বিলাস-ব্যসনে গ] ভাসাইয়। 

দ্বিলেন। খৃষ্টান পত্পী ও সেনাপতি আলী পাশার প্রভাবে পড়িয়া তিনি 
মদ্যপান অভানস করিলেন। ইতঃপুর্ধে আর কোন তুর্ক সোলতানই 

এ বিষয়ে কোরানের আদেশ অমান্ত করিতে সাহসী হন নাই । আশ্চর্যের 

বিধর, এত অমিতাচারেও তাহার তেজঃ-বীর্যা হাঁস পাইল না। তাহাকে 

শ্টায়তঃ ইল্দিরিম বলা হইত। তীহাঁর বিরুদ্ধে এক নূতন অদম্য রাষ্টর- 

সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতেছে সংবাদ পাইয়াই তিনি যাবতীয় বিলাসিতা ও 

অলসত। ঝাঁড়িয়। ফেলিয়! দ্রতপদ্ষে বস্ফোরাস অতিক্রম করিয়া বজ্র 

্তায় ইউরোপে পতিত হইলেন। তুক্ণজাতির বিশেষত্বই এই যে, তাহা - 

।দ্বিগকে যতই অলস ও মাতাল বলিয়া মনে হউক না কেন, হাতে তরবারি 

দিলেই তাহারা বীরের স্ায় যুদ্ধ করিতে পারে। বীরত্ব তাহাদের 

অন্তর্জাত গুণ বলিয়৷ মনে হয়। 

ইউরোপে বান্তবিকই যে বিরাট সঙ্ঘ গঠিত হুইতেছিল, তাহাতে যে 
কোন ভূপতির পক্ষে আতঙ্কিত হওয়ার কথা! । দিগিস্মাও তাহার 

পরাজয়ের অপমান সহজে পরিপাক করিতে পারিলেন না। তদুপরি 

কসোভোর পরাজয় ও সার্ভিয়ার লাঞ্ছনা সকলেরই বুকে বাজিতেছিল । 
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গ্রীক সম্রাট ও বল্কাঁনের তৃপতিরা গ্রীক চার্চের লোক বলিয়া পোপ ও 
গশ্চিম ইউরোপ তাহাদের বিপর্দে উচ্চবাচ্য করেন নাই। .সিগ্রিস্মাও 
লা্টিন বা ক্যাথলিক চার্চ-ভুক্ত | কাজেই তীহার পরাজয়ে তাহাদের 

মনে ব্যথা লাগিল। ১৩৯৪ থৃষ্টান্বে পোপ নবম বোনিফেল তুকর্দেব 
বিরুদ্ধে এক ক্রুসেড ঘোষণা করিলেন । যাহারা ইহাতে যোগদান 

করিবে, তাহাদের প্রত্যেকেই স্বর্গ-গমনের ছাড়-পত্র লাভের অঙ্গীকার 

পাইল। ইউরোপের সমস্ত দেশে সৈন্ত সংগ্রহের জন্য দূত ছুটিল। সকলেই 
ধর্ম-গুরুর আহ্বানে অল্প-বিস্তর সাড়া! দ্বিলেন। বার্পান্তীর ডিউকের পুত্র 

নেভাসের কাউন্টের অধীনে ফ্রান্স-বাজ তাহার উৎকৃষ্ট সৈন্তসমূহ প্রেরণ 
করিলেন। রাজার তিন জন খুল্পতাত ভ্রাতাও অনেক খ্যাতনাম৷ বীর 

লইয়া এই সঙ্গে চলিলেন। জার্মানীতে পৌছিলে হোহেনজোলার্ণের 

কাউন্ট ফেডারিক তাহার্দের সহিত যোগদান করিলেন । প্যালাটিনের 
ইলেক্টর ব্যাভেরিয়া হইতে এক দল নাইট লইয়া আপিলেন। রোড 

হইতে সেন্ট জনের নাইটদের গ্র্যাণ্ড মাষ্টার ও ্াইরিয়া হইন্তে চিলীর 

কাউণ্ট শক্তিশালী বাহিনী সহ উপস্থিত হইলেন। পশ্চিম হাঙ্গেরী ও 

বলকানের বাহির হইতে অর্দবশুদ্ধ দশ, বার হাজার প্রবীণ যোদ্ধা একত্র 

হুইল। সিসিস্মাও্ স্বরাজ্য হইতে যথাসাধ্য সৈম্য সংগ্রহ করিলেন। 

ওয়ালেচিয়ার মাইরচী ও বুলগেরিয়ার সিস্ভানকেও তিনি দলে আনিতে 

অমর্থ হইলেন । 

করদ রাজাদের ষধ্যে কেবল সাভিয়ার ট্টিফেনই সন্ধি ভঙ্গ করিলেন 

না। এই অপরাধে মিত্রণক্তি নিষ্টবভাবে তাহার রাজ্য লুণ্ঠন ও উৎসন্গ 
করিলেন। তুর্কদ্দের হাত হইতে তাহার! দানিয়ুব সীমান্তের ভিদ্দিন 
কাড়িয়া লইলেন। পাঁচ দিন অবরোধের পর অসেণভা আত্ম-সমর্পণ 
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করিল। রাকোর সৈম্তেরা অন্ত্রত্যাগ করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেও 

তরবারি-মুখে নিক্ষিপ্ত হইল।। ক্রেপী বলেন, “পরাজিত শক্রর প্রতি 

দয়! প্রদর্শন না করার অপরাধে কেবল তুর্কেরাই দায়ী নহে। প্রত 

পক্ষে খুষ্টান জাতিত্ের পরম্পরের' মধ্যে যুদ্ধ বাধিলেও বিজিত শক্রুকে 

হত্যাকাণ্ডের হাঁত হইতে রক্ষা করার জন্ত কোন আইন বা যুদ্ধ-নীতিই 

এ যাবৎ স্বীকৃত হয় নাই। সাধারণতঃ শুধু হত্যার প্রতি বিরক্তি বা 

ক্লান্তি বশতঃ অথবা মুক্তিপণের আশায়ই তাহাদের জীবন রক্ষা করা 

হইত ।” 

রাকোর হত্যাকাণ্ডের পর মিত্রশক্তি নিকোপোপিন অবরোধ 

করিলেন । জল ও স্থল পথে ছয় দিন পর্য্যন্ত আক্রমণ চপিল। তথাপি 

সাহপী দুর্গাধ্যক্ষ যোগলান বে আত্ম-সমর্পণ করিলেন না। তাহার দৃঢ় 

বিশ্বাস ছিল, বায়েজির এত বড় প্রয়োজনীয় ছূর্গের উদ্ধারের জন্ত নিশ্চিতই 

চেষ্টা করিবেন । সোলতান বাস্তবিকই তখন বস্ফোরাস অতিক্রম করিয়া 

ক্রুতপর্দে সেদিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি যে তাহাদিগকে 

স্বাক্রমণ করিতে আসিবেন, এ ধারণ! খৃষ্টানদের মনেও স্থান পাইল না। 

তাহার! প্রচার করিল, তিনি সমুদ্র অতিক্রম কগিতেই সাহসী হইবেন 

না; আকাশ ভাঙ্গিয়৷ পড়িলেও তাহারা তাহ! বর্ষাগ্রে ধারণ করিতে 

পারিবে, বায়েজিদ ত কোন ছার । দ্ানিয়ুবের পথে জাহাজে জাহাজে 

নারী ও মদ আসিয়া পৌছিল। খুষ্টান বীরেরা তাহা লইয়া মশ গুল 

রহিলেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর দুতেরা যখন সংবাদ আনিল, সোলতান 
মাত্র ছয় ঘণ্টার পথ দূরে, তাহারা তাহা হাপিয়াই উড়াইয় দিলেন । 
সংবাব-দাতার! মিথ্য। ভয় দেখাইতেছে বলিয়া জনৈক সেনাপতি এমন কি 

তাহার্দের কান কাটিয়া দেওয়ারও প্রস্তাব করিলেন । 
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এই সকল বীরত্ব-বাঞ্ী বায়েজিদের কর্ণগোচর হইলে তিনি প্রতিজ্ঞা 

করিলেন, রোমের সেণ্ট পিটাবের গিজ্জার বেদীতে ঘোড়া বাঁধিয়া॥তবে 

ক্ষান্ত হইবেন। দেখিতে দেখিতে আজব ও আকিঞ্জিরা শত্রু শিবিরের 

নিকট উপস্থিত হইল । খুষ্টানেরা কানে শুনিয়। যাহা প্রত্যয় করিতে পাকে 

নাই, চক্ষে দেখিয়! তাহাই বিশ্বাস করিল। গর্বিত ফরাসী অভিজাতের! 

তৎক্ষণাৎ আক্রমণের প্রস্তাব করিলেন । সিগিম্মাণ্ড বলিলেন, নিকৃষ্ট 

সৈগ্তগণকে অগ্রে পাঠাইয়া! শক্রদিগকে হয়রাঁণ করাই তুর্কদের রীতি । 
কিন্তু তাহারা তাহার সহুপদদেশে কর্ণপাত করিলেন না। যে সকল তুর্ক 

বিগত অভিযানে তাহাদের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়। আত্ম-সমর্পণ 

করিয়াছিল, তীহারা তাহাদিগকে নিষ্ুরভাবে তরবারি-মুখে নিক্ষেপ 
করিলেন । শীগ্রই যে তাহার্দিগকে এই নিরর্থক পশুত্ব ও বিশ্বাসঘাতকতার 

উপযুক্ত প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে, তাহা ভ্রমেও তাহাদের ধারণায় 

আসিল ন1। নিরীহ বন্দীদের হত্যাকাণ্ড সাধন করিয়। ছয় হাজার 

ফরাসী নাইট শক্রসৈন্তের উপর আপতিত হইলেন। তাহাদের প্রবল 

আক্রমণে অনিয়মিত সৈন্তেরা খণ্ড-বিখও্ড হইয়া! গেল। দশ সহত্র 
জেনিসেরির মুগ্ডপাত করিয়া তাহার! লিপাহীদের দলে পড়িলেন। 

পীচ হাজার অশ্বারোহী নিহত হইলে তীহার! শক্র-ব্যহের বাহিরে 

আসিয়৷ মনে করিলেন, যুদ্ধ জয় সম্পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু আশ! মায়' 

মরীচিক11” অনতিদুরে একটা উচ্চ ভূমি ছিল। সিপাহীদের পশ্চাদ্ধাবন 
করিতে করিতে উহার শিখরে উঠিয়1 তাহারা দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে 
এক বিশাল বর্ষারণ্য ; চল্লিশ হাজার উৎকৃষ্ট সৈম্ত লইয়! স্বয়ৎ সোলতান 

বায়েজিদ অটল গিরির ন্তায় সেখানে দ্বণ্ডায়মান | 

এবার পিগিস্মাণ্ডের উপদ্ধেশ ফরাসী বীরদের মনে পড়িল) কিন্ত 
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বড় অসময়ে । তাহার! এত ক্রুত ধাবন করেন, যে, অন্যান সৈম্ত তখন 

অনেক পশ্চাতে পড়িয়৷ রহিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে সেই বর্ধারণ্যের 

ছুই পার্খ বিস্তৃত হইয়া হতাবশিষ্ট নাইটদ্িগকে ঘিরিয়! ফেলিল। 

পরাজিত অগ্রগাষী তুর্ক সৈন্তেরা ইতোমধ্যে পশ্চাদ্দেশে একত্র হইয়া 
তাহাদের প্রত্যাবর্তন-পথ রুদ্ধ করিয়া! ফেলিল। তাহারা বীরত্বের সহিত 

বৃদ্ধ করিয়া ধূত ব' নিহত হইলেন; অল্প কয়েক জন মাত্র কোনরূপে এই 
দুঃসংবাদ লইয়! মিত্রদের নিকট পলাঁইয়। গেলেন । 

ফরাসীদের গব্ধ খর্ব হইলে বায়েজিদ সৈম্ত্দিগকে পুনরায় বিধিবদ্ধ- 

ভাবে সজ্জিত করি! সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। তীহাকে দেখিয়াই মূল 
ৃষ্টান বাহিনীর ছুই পার্খ একটী মাত্রও আঘাত না করিয়। পলাইযা 

গেল। কেন্দ্রভাগে হাঙ্গেরীব রাজা, চিলীর কাউন্ট ও প্র্যাটিনের 

ইচ্পেক্টৰ অবস্থান করিতেছিলেন | তাহারা বার হাজার সৈন্য লইয়৷ 

শক্রুপঞ্চকে বাধা দান করিলেন। জেনিসেরিদিগকে হটাইয়া দিয়] 

তাহারা লিপাহীদের প্রাণে আতঙ্ক জন্মাইয়1 দ্বিলেন। এমন সময় ট্টিফেন 

পাচ হাজার খৃষ্টান সৈশ্ত লইরা ভীষণভাবে মিত্রশক্তির উপর আপতিত 
হইল্েন। এবার ত্ুসেডারদের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিল । হাঙ্গেরীর 
সৈন্তের! প্রায় সমূলে ধবংস হইয়া গেল; ব্যাভেরিয়ার নাইটদের সকলে 

ও ষ্টাইরিয়ার সৈন্যদের অনেকেই মৃত্থ্যু বরণ করিল। দশ হাজার খৃষ্টান 

বন্দী হইল। অল্প কয়েক জন নেতা সহ সিগিদ্মাও অতি কষ্টে পলাইয়? 

গেলেন। ভেনিসের নৌ-বহর মিত্রশক্তির সাহাধ্যার্থ দানিযুবের মোহনায় 
অপেক্ষা করিতেছিল। উহা এখন পলাতক নেতাদিগকে স্বদেশে 

পৌছাইরা দেওয়ার ভার লইল। 
এক লক্ষ খৃষ্টান সৈন্তের অধিকাংশই রণক্ষেত্রে পড়িয়া রহিল। 
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বারেজিদেরও কম ক্ষতি হইল না। নিহত সৈন্যদের দেহস্তপ দ্বেখিয়া 

তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না । ক্রোধান্ধ সোঁলতান প্রতিজ্ঞ। 

করিলেন, খৃষ্টান বন্দীদ্রিগকে হত্যা করিয়া ইহার প্রতিশোধ 

আদায় করিবেন । পর দিন প্রাতঃকালে এই অহেতুক হত্যাকাণ্ড আরম্ত 
হুইল । অপরাহ্ন চারিট। পর্ষাস্ত দলে দলে বন্দী ঘাতকের অস্ত্রাঘাতে 

প্রাণ বিসজ্জন দ্বিল। শেষে শাহজাদ! ও কর্মচারীদের সনির্বন্ধ 

অন্থরোধে অবশিষ্ট বন্দীর] কারাগারে প্রেরিত হুইল । নেভাসেরি কাউন্ট. 

ইহাদের অগ্ততম | তিনি ও তাঁহার সহচরের। পর বৎসর দুই লক্ষ ডুকাট 

মুক্তি-পণ দিয় কারামুক্ত হন; কয়েক জন কারাগারেই মৃত্যু বরণ করেন । 

নিকোপোলিসের যুদ্ধ জয়ের ফলে বায়েজিদ ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখলে 

উপনীত হইলেন। এসিরায় ইউফ্রেতিজ ও ইউরোপে দানিয়ুব নদ্দী 

পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগে তাহার অপ্রতিহত প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইল। এবার 

তিনি সেপ্ট পিটার গিজ্জার বেদীতে ঘোড়। বাধিবাঁর জন প্রস্তুত হইলেন ! 

তাহার সেনাপতিরা ্টাইরিয়াঁ ও দক্ষিণ হাঙ্গেরী অধিকার করিলেন । 

সোলতান শ্বয়ৎ গ্রীস জয়ে বহির্গত হইলেন । উনিশ শ' বৎসর পুর্বে পাঁরস্ত 

সম্রাট জারক্সেস যেখানে হতমাঁন হন, বায়েজিদ সেখানে পুর্ণ সফলতা 

লাভ করিলেন। লোক্রিস, ফোঁকিস ও বুশিয়! প্রায় বিন। বাধার তাহার 

হাতে আসিল । তাহার সেনাপতিরা প্রভুর স্তাঁয়ই দ্রতপদ্ধে করিম্থ, বোজক 

অতিক্রম করিয়া সমগ্র পেলোপোনেসাঁস দখলে আনিলেন। এথেন্সের 

উপর অদ্ধ-চন্দ্র উত্তোপিত হইলে গ্রীস জয় সম্পূর্ণ হইয়! গেল। বায়েজিদ 
ত্রিশ হাজার গ্রীককে এসিয়ায় চালান দিয়া এলিস, আকায়া, আর্গোলিস, 

লেকোনিরা ও মেসেনিয়ায় তুর্ক উপনিবেশ স্থাপন করিলেন ( ১৩৯৭ )। 

ইতোমধ্যে গ্রীক সাআজ্য দৈর্ঘ্যে ৫* ও প্রস্থে ৩০ মাইল স্থানে 
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সঙ্কুচিত হুইয়াছিল। গ্রীস জয়ের পর বায়েজিদ ইহ] অধিকার করিতে 

মনস্থ করিলেন। তিনি সত্যই কনষ্টার্টিনোপল অবরোধ করিয়া 
বসিলেন। সমাট ম্যানুয়েল বাধিক ৩০*০* স্বর্ণসুদ্রা (ক্রাউন) 

কর দ্রানের অঙ্গীকার করিয়া আপাততঃ রক্ষ। পাইলেন। এতদ্যতীত 
চিনি রাজধানীর একটী গির্জাকে মস্জেদে পরিণত করিয়। দিলেন । 

মহামতি সোলতান সালাহদ্দীন ও (59215010. 0৩ 15৪) পুর্বে অনুরূপ 

স্ববিধা আদায় করেন। কিন্তু এবারকার ব্যাপারে নুতনত্ব ছিল। 

কনষ্টার্টিনোপলের একটা পাড়া খাস করিয়া মোসলমানদের বাসের অন্ত 

নির্দিষ্ট হইল। তাহাদের বিচাব্র-কার্ধ্য নির্বাহের জন্ত এক জন কাজী বা 

বিচারক নিযুক্ত হইলেন ; মস্জেদের সঙ্গে মোসলমানদের জন্য একটা 
কলেজও গড়িয়া উঠিল । 

ম্যানুয়েল পেলিওলোগাসের দ্বিতীয় পুত্র; কার্জেই সিংহাসনে তাহার 

অন্ধ ভ্রাতা এপ্ডোনিকাসের পুত্র জনের দাবী বেশী। আট বৎসর পর্য্যস্ত 
তাহাদের মধ্যে গৃহ-যুদ্ধ চলিয়া! আমিতেছিল। ১৪০০ খৃষ্টাব্দে বায়েজিদ 
জনের পক্ষাবলম্বন করিয়! কনষ্টার্টিনোপল অবরোধ করিলেন । বিপন্ন 

ম্যানুয়েল ফান্স-রাজের নিকট সাহায্য চাহিলেন। অচিরে ২২০* ফরাপী 
পৈন্ট কনষ্টাণ্টনোপলে অবতরণ করিল। বায়েজিদের সৈন্যের! হতিয়' 
যাইতে বাধ্য হইল। কিন্তু সাহায্যকারী সৈম্ত আসিলে তাহারা পুনরায় 

জোরে-শোরে অবরোধ আরম্ভ করিল। এক বৎসর ব্যর্থ চেষ্টা করিয়! 

ফরাসীরা দেশে চলিয়া গেল। তাহাদের পরামর্শে ম্যান্ুয়েল জনকে 

সিংহাসন দিয়া ফ্রান্স ধাত্রা করিলেন। বায়েজিৰ পূর্বের হ্যায় 

কনষ্রাটিনোপল অবরোধ করিয়। রহিলেন। এমন সময় এসিয়ায় তাহার 
'এক নূতন ও ভয়াবহ শত্রব্ব আবির্ভাব হওয়ায় সম্রাটের বিপদ কাটিয়া গেল। 



“স্বজ্ঞু? ঙ্ডল্ম 

“অতি দর্পে হতা৷ লঙ্ক1।” অহঙ্কার পতনের মূল। অবিশ্রান্ত সফলতা- 

লাভে বায়েজিদের অহঙ্কার বাড়িয়া গেল। তিনি গর্বিত ভাষায় এসিয়া 

ও আফিকার রাজন্তবর্গের দরবারে দুত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। 

অহঙ্কারের ফলে ইবলীস শয়তান হুইয়া যায়; ইহার ফলে বায়েছিদেরও 

গতন ঘটিল। যিনি এই পতনের মূল, তাহার নাম তাইমুর লেঙ্ক ; 
আধারণতঃ তিনি তৈমুর লঙ্গ বলিয়া পরিচিত। তিনি ট্রান্স-ওক্িয়ান। 

বা মাওরুন-নাহারের এক সামান্য তুর্ক সর্দারের পুত্র (১৩৩৩ )। তাহার 

জীবন-কাহিনী উপন্টাসের স্তায় কৌভুহলপুর্ণ। নানা ভাগ্য-বিপর্যয়ের 

পর ৩৫ বংসর বয়সে তিনি সমরকন্দের সিংহাসনে আরোহণ করেন । 

অতঃপর তিনি এক বিরাট বাহিনী লইয়া বিশ্ব-জয়ে বহির্গত হন । 
মোস্লেম জগত তখন ক্ষুদ্র, বুহৎ বহু রাজ্যে বিভক্ত বলিয়া কোথাও 

তাহার অগ্রগতি রুদ্ধ হইল নাঁ। দ্িগ্বিজয়ে তিনি জগতে সম্পূর্ণ 

অপ্রতিদ্বন্দী। ছত্রিশ বংসরের মধ্যে চীনের প্রাচীর হইতে রুশিয়ার কেন্্ু- 

ভাগ এবং গঙ্গা নদী হইতে নীল নদী ও তু-মধ্য সাগর পরযান্ত সমগ্র ভূভাগ 

তাহার পদানত হয়। তিনি পাতটা বড় রাজবংশ উৎসন্ন করেন; 

সাতাশটী রাজ্যের রাজমুকুট তাহার মন্তকে শোভা পায়। কাইরাস, 

আলেকজাগ্ডার, পিজার, আটিলা, শালেমেন, মহামতি মাহমুদ, 

চেঙ্গিত খা বা নেপোলিয়ন কেহই এত বৃহৎ ভূখণ্ড জয় করিতে পারেন 

নাই। তিনি গ্যায়তঃ জাহান্গীর বা ভূবন-বিজগ়ী উপাধি গ্রহণ করেন । 
তাইমুরের অদ্ভূত কৃতকার্ষ্যতা কেবল তাহার ব্যক্তিগত সাহস ও সামরিক 

প্রতিভার ফল_নহে ; স্শাসন ও রাজনীতি-জ্ঞান এই অপূর্ব্ব সফলতার 
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“বজ্” পতন 

প্রধান কারণ। তাহার প্রণীত সামরিক, অর্থনৈতিক ও বিচার বিভাগীয় 

আইনাবলী পাঠে তাহার গভীর অন্তদষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রশংস- 

নীর় গুপ্ততর-প্রথ| তাহার শাসন-প্রণালী ও বৈদেশিক নীতির ভিত্তি । 

দরবেশ বা তীর্ঘযাত্রীর বেশে, নানাস্থানে ঘুরিয়া ইহার! যে মুল্যবান 
সংবাদ প্রেরণ করিত, তাহা ততক্ষণাঁৎ পুস্তকে লিখিত বা মানচিত্রে অঙ্কিত 

হুইর' যাইত। পূর্বাপর বিবেচন1 করিয়া তিনি যে কাজে হাত দ্বিতেন, 

তজ্জন্য কখনও তাহাকে অনুতাপ করিতে হইত না। সৈন্তের! তাহার 

জন্য সর্বপ্রকার কঠোরতম কষ্ট সহা করিত, তাহার ইঙ্গিতে হেলায় 

প্রাণ বিসর্জন দিত, বিজয়-মুহুর্ভে বিনা প্রতিবাদে লুঠন-কার্ধ্য হইতে 
বিরত হইত । তাহাদের উপর তাহার এতই প্রভূত্ব ছিল। কিন্তু 

নিষ্ঠুরতা তাহার চরিত্রের অনপনের কলঙ্ক। দিপ্বিজয়ী হিসাবে যেমন 
তাহার তুলনা নাই, নিষ্ঠরতার়ও কেহ কখনও তাহাকে ছাড়াইয়্া যাইতে 

পারে নাই । এজগ্ত তিনি 'খোদ্দার গজন' বলিরা অভিহিত হইয়া 

থাকেন। বিপক্ষের উপর তিনি প্রায়ই যেরূপ নির্মম দ্বগুবিধান 

করিতেন, তাহা হইতে মনে হয়, তীহার নিষ্ঠুরতা সাময়িক উত্তেজন! 

বা ক্রোধের ফল নহে; বরং তিনি উহা নীতি হিসাবে গ্রহণ 

করেন। 

বিখ্যাত মাম্লুক সোলতানদের পরাক্রমে তাইমুর মিসরে প্রবেশ 

করিতে পারেন নাই ; নান! কারণে এ পর্যাস্ত বায়েজিদের সঙ্গেও তাহার 

যুদ্ধ বাধে নাই। নিকোপোলিসের বিজয়ের পরবর্তী তিন বৎসরে 
বায়েজিদ্বের সেনাপতিরা৷ এসিয়া মাইনরের পূর্বাঞ্চলে রাজ্য বিস্তার 

ফরেন । তাইমুরের সাম্রাজ্য ইতঃপুর্কেই জর্জিয়! ও কাম্পিয়ান সাগরের 

পশ্চিম দ্বিকন্থ অন্তান্ত রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। দুইটী বৃহ রাজ্য 
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তুরক্ষের ইতিহাস 

পাশাপাশি , থাকিলে উহাদের সঙ্বর্য অনিবার্ধ্য। মোস্লেম জগতের 

এই দ্ুই জন শ্রেষ্ঠ ভূপতির মধ্যেও শীঘ্রই যুদ্ধ বাধিল। তাইমুর কয়েক 
জন রাজাকে মেসোপতেমিয়া হইতে বিতাড়িত করেন; তাহার" 

বায়েজিদের দরবাৰে স্থান পাইলেন। আবার বায়েজিদ এসিয়া মাইনর 

হইতে যে সকল রাজাকে হাকাইর1 দেন, তাহার! তাইমুরের নিকট 
আশ্রয় লাভ করিলেন। সিংহাসন পুনরুদ্ধারের আশায় ইহার। স্ব স্ব 

আশ্রয়-দাতাকে অপরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিণেন। ফলে 

কয়েকটা ক্রুদ্ধ দৌত্য বিনিময়ের পর ১৪০০ খৃষ্টাব্দে তাইমুর তুরঘের 
বিরুদ্ধে সৈম্ত চাপনা করিলেন । তাহার প্রথম লক্ষ্য হইল সিবাস। 

বারেজিদ তখন কনই&।ণ্টনোপল অবলোধে ব্স্ত। তিনি তাহার 

সর্বাপেক্ষা সাহসী পুত্র অর্-তুগ্রলকে একদল উত্কৃষ্ট সৈম্ত সহ সিবাস 
রক্ষায় প্রেরণ করিলেন। তাহাদের বীরত্ব ও ছুর্ণ-প্রাকারের দৃঢ়তা 

শত্রুদের প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দ্িল। শেষে তাইমুব সহত্র সহস্র 

লোক লাগাঁইয়! প্রাচীর-নিয়ে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া উহা কাণ্ঠ-দ্বারা ভরাট 

করিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দ্রিলেন। ফলে নগর-প্রাচীর ধ্বসিয়' 

পড়িল। নাগরিকের দয়া ভিক্ষা করিল। তাইমুর চরম নিষ্ঠুরতা 

প্রদর্শন করিলেন। শাহজাদা ও তুর্ক সৈম্তেরা তরবারি-মুখে নিক্ষিপ্ত 

হইল। আর্দেনিয়ার চারি হাজার খুষ্টান নগর রক্ষার তুর্কদের সাহায্য 
করে। তাইমুর তাহাদের মস্তক ছুই পায়ের মধ্যে নিয়া রজ্জুবদ্ধ করিয়া 
তাহাদিগকে জীবন্ত প্রোথিত করিলেন । 

সিবাসের পতন ও প্রিয়তম পুত্রের নিধন-বার্তী শ্রবণে বায়েজিদ 

কনষ্টার্টিনোপলের অবরোধ উঠাইয়া ত্বরিত গতিতে এসিয়ায় উপস্থিত 
হুইলেন। তাইমুর ইতঃপুর্বেই দক্ষিণ এপিয়া মাইনর উৎসন্ন করির। 

॥ গ২ 



বিজ্ঞ পতন 

সিরিয়ায় তাঁহার ধ্বংসলীলা আর্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কোজেই ছুই 

বখসরের মধ্যে তাহাদের আর সাক্ষাৎ হইল না। ইতোমধ্যে তাইমুর, 

আলেপ্পো ও দেমাঙ্ক নগরে রক-গঙ্গ। প্রবাহিত করিয়া দুইটী শইরই 
আগুনে পোড়াইয়া দ্িলেন।. দেমাস্কে একটামাত্র পরিবার এই 

হত্যাঞ্চাণ্ডের হাত হইতে রক্ষা পাইল। বাগাদের ধ্বংস-স্তপের উপর 

তিনি নব্বই হাজার নর-মুণ্ড দরিয়া একটা পিরামিড প্রস্তুত করিলেন 

(জুলাই ২৯, ১৪০১ )। অতঃপর তিনি জর্জিয়া ঘুরিয়া পুনরায় এসির 

মাইনরে আপতিত হইলেন । 

বিগত দুই বৎসরে তাইমূরের চরেরা নিকর্মী ছিল না। তাহারা 

সোলতানের সৈন্যদের মধ্যে প্রচার-কাঁধ্য চালাইয়। প্রভূর বিরুদ্ধে 

তাচাদের মন বিষাক্ত করিয়া তুলিল। তাতার ও এসিয়! মাইনরের 

নব-বিজিত জনপদের সৈন্যদ্বের মধ্যে এই যড়যন্ত্র খুব সফলতা লাভ 
করিল। বারেজিদের কৃপণতাব দরুণ সৈম্তেরা তাহার প্রতি পুর্ব 

হইতেই বিরক্ত ছিল। সেনাপতিরা ইহ লক্ষ্য করিয়া ত্বাহাকে হয় 

সংখ্যাধিক সৈন্যের সহিত যুদ্ধে বিরত হইতে, নতুবা মুক্তহস্তে অর্থ 

বিতরণ করিয়া সৈগ্ঠদের সন্তোষ সাধন করিতে উপদেশ দিলেন । কিন্তু 

গর্ধিত ও অর্থ-গৃপ্ন, সোলতান . তাহাতে কর্ণপাত করিলেন লা। মাত্র 

এক লক্ষ বিশ হাজার সৈম্ত লইয়া তিনি সিবাসের দিকে অগ্রীসর 

হুইলেন। এ দিকে তাইমুর কার়সারিয়া অধিকার করিয়া আঙ্গোরা 

অবরোধ করিলেন। বায়েজিদ দ্রতপদে অবরুদ্ধ নগরীর উদ্ধারে অশ্ীষর 

হইলেন। তীহার উপর টেকা দিয়া তাইমুর সিবুকাঁবাদের প্রশস্ত 

প্রান্তরে সৈম্ত সমাবেশ, করিলেন। সৈন্ত-সংখ্যা! অত্যধিক হইলে 

তিনি কোঁন সাবধানতা অবলগ্বনেই ক্রটি দেখাইলেন না। তাহার এক 
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পার্খে ছিল লিবুকাবাদের ক্ষুদ্র নদী; একটা খাত কাটিরা ও মুৎ-প্রাচীর 
নির্মাণ করিয়া তিনি অপর দ্বিক্ সুরক্ষিত করিলেন । বায়েজিদ এক্প 

উৎকষ্ট স্থান পাইলেন ন!'। তিনি তাইমুরের উত্তর পার্থ শিবির সন্নিবেশ 
করিলেন; কিন্তু শক্রর প্রতি উপেক্ষা দেখাইবার জন্য শীঘ্রই এক বিরাট 

মুগয়ায় বহির্গত হুইলেন। ছুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার স্থান নির্বাচন ভাল 

হইল না। ক্ষোভে! ও নিকোপোলিলের সংগ্রাম-জয়ী পাঁচ হাজার 

বীর-পুরুষ শুধু জলের অভাবেই প্রাণ বিসর্জন দ্িলেন। এই মারাত্মক 
শিকার হইতে ফিরিয়া আসির1 বায়েজিদ দেখিলেন, তাইমুর তাহার 
শিবির দখল করিয়া বসিয় রহিয়াছেন ৷ শক্ররা নিকটবর্তী আোতম্বতী ও 
ভরাট করিয়া! ফেলিয়াছিল। নিজের উপেক্ষা ও আহমকিতে অন্তর 

বৎসরের বৃদ্ধের কৌশলের নিকট পরাজিত হইয়া বায়েজিদ তাহার 

তৃষণর্ভ সৈন্য লইয়া যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইলেন। তাহার সৈশ্-সংখা। 
এক লক্ষের বেশী ছিল না; পক্ষান্তরে তাইমুরের সৈশ্ত-সংখ্যা আট 

লক্ষের অধিক। তাহার! সতেজ, সবল, স্ুপরিচালিত ও দুঢস্থানে 

সংস্থাণিত। বায়েজিদের সৈগ্ঠেরা অত্যন্ত সংখ্যাল্প, ক্রান্ত, তৃষ্থার্ 

ও প্রভুর প্রতি বিরক্ত । কাঁজেই যুদ্ধের পরিণাম সম্বন্ধে সন্দেহের কোনই 

কারণ ছিল না। 

১৪০২ খুষ্টান্বের ২০শে জুলাই আঙ্গোর! প্রান্তরে প্রায় দশ লক্ষ সৈম্ত 
প্ম্পরের সম্মুখীন হইল। জেনিসেরিরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিল; সাভিয়া- 

রাঁজও যথেষ্ট বীরত্ব দেখাইলেন। এক ঘণ্ট। সংগ্রামের পর সোলতানেরই 

জয় হইবে বলিয়া মনে হইল। কিন্তু তাহার সৈন্তদলে অনেক তাতাঁর 

ও এপিয়ার নব-বিজিত রাজ্যের অনেক লোক ছিল। তাতারের! এই 

সময় দল ছাড়িয়া শক্রপক্ষে চলিয়া গেল। পর্দচ্যুত রাজার বিপক্ষ 
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বাহিনীতে যুদ্ধ করিতেছিলেন। তাহাদের ভূতপূর্ব সৈন্টেরা স্ব স্ব প্রভুর 

সহিত মিলিত হইল । এসিয়ার করদ রাজাদের সৈন্তেরাও তাহাদের 

পদানুসরণ করিল। ফলে বায়েজিদের সৈন্ত-সংখ্য! আরও অনেক কমির' 

গেল। পলায়নের প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া তিনি স্বীয় বিশ্বস্ত সৈম্গণকে 

লইয়া একটা উচ্চ ভূমিতে উঠিয়া! সারাদিন শক্রু সৈম্য-সাগর ঠেকাইয়া 
রাখিলেন । কিন্তু তাহার প্রভৃভক্ত জেনিসেরিরা তৃষ্ণা, উপবাঁস ও 

আঘাতের ফলে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িল। সন্ধ্যার পর বায়েজিদ 
নিরুপার হইয়া! পলায়নের চেষ্ট। পাইলেন । কিন্তু তাহার অশ্ব হোচট 

খাওয়ায় তিনি মাটাতে পড়িয়া! গেলেন । শক্ররা তাহাকে বন্দী করিয়া 

লইল। শাহজাদা মুসাঁও ধরা পড়িলেন। ঈসা, সোলায়মান ও মোহাম্মদ 

পলাইয়া৷ গেলেন। পঞ্চম পুত্র মোস্তফাকে কেহ পলাইতে দেখিল না) 

যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের মধ্যেও তাহার শবের সন্ধান মিলিল না। দেড় 

শত বৎসর পুর্বে যে আঙ্গোরায় তুরক্ষের গোড়া পত্তন, বিধির অলঙ্ঞ্য 

বিধানে আবার ঠিক সেখানেই উহার পতন ঘটিল। এত যত্ু, এত 

কৌশল ও এত বীরত্বে স্থগঠিত বিশাল সাম্রাজ্য আঙ্গোরার গ্রতিহাসিক 

কুরুক্ষেত্রে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই খোদার গজবের হাতে পড়িয়া খণ্-বিখও 

হইয়! গেল। ্ 

তাইমুর প্রথমে বায়েজিদের প্রতি দয়া ও সম্মান দেখাইলেন ; কিন্ত 

বন্দী সোলতান পলায়নের ব্যর্থ চে করান তিনি তাহার প্রতি কঠোর 

ব্যবহার করিতে আরন্ত করিলেন। বহু-সংখ্যক প্রহরী তাহাকে দ্বিবারাত্র 

পাহার। দ্বিত; রাত্রিকালে তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করির। রাখা হইত। 

হর্ভাগ্য সোলতান বিজেতার ক্রীড়ার সামগ্রী হইলেন । তিনি যেখানে 

যাইতেন, বাহকের। বন্দী বাঞ্জেজিদকেও শিবিকার করিয়া সেখানে লইয়া 
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ঘাইত। শক্রদের ঘ্বণিত দৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত সোলতান পর্দা 
দিয়া শিবিকা ঘিরিয়া রাখিতেন। ইহাতে লোহার জাল ছিল বলিয়া! 
'অনেকে ইহাকে লোহার খাঁচা মনে করিয়া! থাকেন । মালোঁর “মহামতি 

তান্বুর-লেনে দেখ যায়, বায়েজিদ ও তাহার পত্রী সত্যই লোহার শলাকায় 

মাগ! কুটিতেছেন । কিন্তু ইহা! ঠিক নহে । 
অত্যাচার ও অপমানে বারেজিদের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি 

শত্রুকে আট মাসের বেশী আনন্দ দান করিতে পারিলেন না । ১৪০৩ 

খুষ্টাব্ধের মার্চ মাসে তাহার মৃত্য হইল। ক্ষমতার তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে 

বায়েজিদের পূর্ণ পতনের স্তায় ভীষণ দুর্ঘটনা জগতের ইতিহাসে 
অতি বিরল। 



'্ক্ভ-০গ্জীন্য্নী 

জগতে কেহই চিরজীবী নহে। বায়েজিদ মরিলেন; দুই বৎসর পরে 

ভাইমুরও তাহার নিগৃহীত বন্দীর অন্ুগমন করিলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে 
নি সমগ্র এসিগ্নিক তুরঞ্ষ পদদলিত করিয়া গেলেন। ক্রস, নিসা, 
কারা হিসাঁর ও ভন্ঠান্ত নগর তাহার হস্তে লুন্টিত হইল; পনর দিন 
অবরোধে পর তিনি সেন্ট, জনের নাইটদের নিকট হইতে শ্মার্ণা কাড়িয়া 
লইলেন। অধিবাসীরা সমস্তই তরবারি-মুখে নিক্ষিণ্ত হইল। তাহার 

কুগায় এসিয়া মাইনরের বিতাড়িত ভূপতিরা! হত মিংহাসন কিরিয়। 

পাইলেন । প্রত্যাবর্তন কালে তিনি জল্জিয়ার সাঁত শত গ্রাম ও নগর 
পিন করির! সাত বংসর পরে সমরকন্দে ফিরিয়া আঁসিলেন। কিছুদ্দিন 

বিশ্রামের পর এই অতৃপ্রু ধিপ্বিজয়ী চীন জয়ে বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে 

্র সোগে তাহার মুত্যু হইল। জগতে আর কেহই তাহার স্ায় এত 
শাণিতপাত ও ছুঃখ-ছুর্দশার জন্ত দায়ী নছেন। 

বুযুগ ধরিরা ইউরোপের ভীতি উৎপাদনের পর অকন্মাৎ দৃশ্ঠতঃ 

ওস্মানি্না সাম্রাজ্যের এঁতিহাপিক নাটকের যবনিকা-পাত হুইল। 

'চাইমুল এসিয়া হইতে ইছছা বিলুপ্র করিয়া গেলেন। গ্রীক সআট 

করেকটা প্রর্দেশ পুনরধিকার করিয়া লইলেন। পোল, মেগিয়ার, বূলগার 

্রনৃতি খুষ্টান জাতিরাও এই স্থযোগে ইউরোপীয় তুরফ্ষের সীমান্তে হান। 
দেওয়ার জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিল । সর্বোপরি বায়েজিদের পুত্রগণের 

মধ্যে গৃহ-যুদ্ধ আরম্ত হটল। খুষ্টান শক্তিবর্গ কোন না কোন পক্ষে যোগদান 

করিনা তুর্কদের ধ্বংস-পথ প্রশস্ত করিতে লাগিলেন । সকলেই মনে 
করিল, চিরতরে শত্র নিপাত হইয়াছে। 
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কিন্ত আশা ছলনাময়ী। তুর্কদের মরিবার ক্ষমত। যত অধিক, 

বাঁচিবার ক্ষমত! তদ্বপেক্ষা অনেক বেশী। বড় বড় রাজনৈতিক পঞ্ডিত 

তাহাদের মৃত্যু সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ ভবিব্যদ্বাণী করিয়াছেন; কিন্তু তাহা 

মিথা। প্রমাণিত করিয়া তাহারা আজও বাঁচিয়া আছে। রাজ্যের পর 

রাজ্য তাহাদের হস্তচ্যুত হইয়া! গিয়াছে; কিন্তু অদ্যাপি তাহারা এসির 
ও ইউরোপে নানা দেশ ও নানা জাতির উপর আধিপত্য করিতেছে । 

এই ঝাচিবার ক্ষমতাই তুর্ক শাসনের সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক বিশেষত্ব । 
তাইমুরের সৈন্তেরা যখন বক্ষোরাঁসের অপর তীর লুণ্ঠন করিতেছি, 

গ্রীক সম্রাট খন কুন্তকর্ণের নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া হৃত প্রদেশ গুলি 
পুনরুন্ধারের উপক্রম করিতেছিলেন, তখন তুর্ক শক্তি এক প্রকার বিধ্বস্ত 

বলিলেই চলে । অথচ পরবর্তী বার বৎসরের মধ্যেই হস্তচ্যুত প্রদেশলমূহ 

আবার তুরঞ্ক সাম্রাজ্যের অন্তভুক্ত হইয়া! গেল; আঙ্গোরার মারায্মক 

আঘাতের চিহ্ন মুছিয়৷ ফেলির! তুর্ক সোলতান দুদত্যের ম্যায় বিআামান্তে 

নব বলে বলীয়ান হুইয়া পুনরায় নূতন দিদ্বিজরের জন্ প্রস্তত হইতে 

লাগিলেন । ূ 

শাসক ও শাসিতের মধ্যে সর্বত্রই কিছু পার্থক্য থাকে ; তুক্ক শাসনে 

ছিল। খ্ষ্টানেরা অশ্বারোহণ ও অন্ত্র ব্যবহার করিতে পারিত না; 
তাহাদিগকে স্বতম্ব পোষাক পরিধান করিতে ও বালক-কর যোগাইতে 

হইত। এতদ্সত্বেও এই সেদিন পর্য্যন্ত সোলতাঁনের প্রাধান্ত কত 

অপ্রতিহত ও তাহার শক্তি কত অটুট ছিল, তাহা ভাবিয়! দেখিলে 

বিষ্ময়ে অবাক হইতে হয়। বিখ্যাত গ্রীক এঁতিহাসিক মিঃ ফিন্লে 

তুর্কদের অপুর্ব অগ্রগতির কারণ অনুসন্ধানের জন্ত যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার 

করিয়াছেন। যেসকল কারণ তাহাদের প্রাথমিক ক্ৃতকার্ধ্য তার মুল, 

৪৮ 



মৃত-সগ্ভীবনী 

তাহাদের এতদপেক্ষা বিশ্ময়কর পুনরুখানেরও তাহাই হেতু । তন্মধ্যে 

তিনটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । প্রথমতঃ ধর্মবিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র ও 

সামরিক ব্যবস্থায় সমসাময়িক সমস্ত জাতির উপর তুর্কদের শ্রেষ্টত্বঃ 

দ্বিতীয়তঃ আদ্রিয়াতিক ও কৃষ্ণ সাগর এবং দানিয়ুব নদী ও ঈজিয়ান 
সাগরের মধ্যবর্তী ভূভাগে ব্হু বিভিন্ন জাতির বাস; তৃতীয়তঃ গ্রীক 
সাম্রাজ্যের জন-সংখ্যার হাঁস, বিচার ও শাসন বিভাগের শোচনীর 

অধ:পতন ও গ্রীক জাতির নৈতিক অবনতি । 

অসংখ্য খৃষ্টান ও মোপলমাঁন জাতি ওস্যাঁনিয়া! সোঁলতানকে প্রাণ 

ঢালিয়া ভক্তি করিত; তাহার দলে দলে তাহার পতাকা-নিয়ে সমবেত 

হইর1 সানন্দে তাহার প্রভৃত্ব মাথা পাতিয়া! লইত; ইহাই তাহার প্রকৃত 

প্রাধান্তের নিশ্চিত প্রমাণ । অন্তান্ঠ বর্বর জাতি ক্ষমতাশালী হইয়া 

স্থসমুদ্ধ জনপদ জর করিরাছে ; কিন্তু অব্যবহিত পরেই তাহার! বিলাসিত। 

ও ব্যভিচারের গভীর পন্ষে নিমগ্ন হইয়। গিয়াছে । কেবল তুর্কেরাই 

তাহাদের উদ্যম ও নৈতিকতা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে । অর্থান 

ও*আলাউদ্দীন যে অসাধারণ কৌশলে তাহাঁদের নব-গঠিত রাজ্যের শাসন- 
ব্যবস্থা করেন, তাহাই ইহার প্রধান কারণ। প্রশংসনীয় বিচার-ব্যবস্থা, 

শাসন ও সামরিক বিভাগে সোলতানের পরিজনদের বিধিবদ্ধ শিক্ষা এবং 

জেনিসেরি প্রতিষ্ঠানও তুর্ক জাতির প্রাধান্যের স্থায়িত্বের জন্ত কম দায়ী 

নহে। শক্ররাও ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুর্ক সৈম্যত্বের ধৈর্য/, স্থিরতা, বিনয় ও 

গান্তীধ্যের প্রশংস। না৷ করিয়া পারে নাই। বস্ততঃ শারীরিক ও মানসিক 

উভয়বিধ শক্তির বলেই তুর্কেরা খৃষ্টান, মোগলমান বহু বিভিন্ন 

সম্প্রদায়ের উপর তাহাদের প্রভূত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হয়; ইহারই ফলে 
এসিয়া ও ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে এবং আক্রিকার সৈকত-ভূমিতে 

|. ৪৯ 



তুরক্ষের ইতিহাস 

সোলতানের বিজয়-পতাকা সগৌরবে উত্তোলিত হর। খুষ্টান সুস্তান- 
গণকে বুদ্ধ-বি্তা শিক্ষা দির অর্থান ও তাহার মন্ত্রী যখন খষ্টান জাতির 
বিনাশ সাধনের অপূর্ব পরিকল্পনা করেন, তখন তুর্ক শক্তি নিতান্ত 
অকিঞ্চিংকর। এত সামান্য শক্তি লইননা কখনও কোন জাতি এত 

স্থায়ী প্রীধান্ত লাভ করিতে পারে নাই | * 

জেনিসেরিরা ষে নিখুত শিক্ষা পাইত, শাহজাদারাও বাল্যে তাহাই 

লাভ করিতেন। প্রথম যৌবনে তাহারা সেনাপতি ও শাসনকর্তার পদ্দে 

নিযুক্ত হইতেন ; কেহই হেরেমের আরাম উপভোগ করিতে পারিতেন 

না। ফলে প্রাথমিক লোলতানদের সকলেই বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান 'ও উন্নতিকামী 

হইতেন। সৈম্ত ও শীসন-বিভাগের উন্নতি সাধনে এবং নৃতন আবিক্রিঘ্ার 
প্রবর্তনে তাহার! বরাবরই প্রস্তুত থাকিতেন ! চতুর্দশ হইতে ধোড়শ 

শতাব্দী পথ্যন্ত ধাহারা তুক্ জাতিকে ক্ষমতার উচ্চ শিখরে পরিচালিত 
করেন, আর কোন বংশই একাদিক্রমে এরূপ আট জন উপযুক্ত নরপতি 

লাভের জন্য গর্ব করিতে পারেন না । নিসা-বিজরী ও জেনিসেরি সৈন্যের 

প্রতিষ্ঠাতা অর্থান, কসোভে। বিজয়ী মুরাদ, নিকোপোপিস জরী বায়েজিদ, 

বিধ্বস্ত সাম্রাজ্যের পুনজ্জীবন-দাতি। মোহাম্মদ, হুনিয়াডির প্রতিদন্দী 

মহামতি মুরাদ, কনষ্টার্টনোপল বিজেতা মোহাম্মদ (২র), নিরিয়। ও 

মিসর-জয়ী ভীম সেলিম এবং মোহাঁক্স্জয়ী ও ভিয়েনা অবরোধকারা 

মহামহিমান্িত সোলারমানের স্যার এত সুযোগ্য নরপতি পর পর কোন 

দেশেই আবিভূত হন নাই। এরূপ বড় ঝড় রাজা কোন সাআ্রাজ্যেরই 
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গ্রতিষ্ঠা ও পরিবদ্ধন করিয়া! যান নাই । কাজেই চঞ্চল ও নীতিহীন গ্রীক 

সম্রাটের পক্ষে তাহাদিগকে ভয় করার যথেষ্ট কারণ ছিল। তাঁহাদের 

সুশিক্ষিত ও সুগঠিত অনুচরদের সহিত সত্রাটের প্রক্যহীন, দুশ্চরিত্র 
প্রজাদের কোন তুলনাই চলিত না। স্স্যাভ, গ্রীক, ব্রাচ, বুলগার, 
আল্বেনিয়ান প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিহিংসা-পরায়ণ বিরুদ্ধ ভাবাঁপন্ন জাতি 

লইয়া এই প্রজামগুলী গঠিত হুয়। তাহারা আবার সাআাজ্যের নানা 
চাঁনে বিক্ষিপ্ত ছিল। শাসন-পদ্ধতি তখন এত অবনত ও দৃষিত ছিল ষে, 

প্রজাদের এক্যবিধান বা! তাহার্দের অবনতি রোধের ক্ষমত। কাহারও ছিল 
না। ত্বাইমুরের বিজয় লাভে সাময়িকভাবে তুকর্দের অগ্রগতি রুদ্ধ 

হইলেও সফলতার কারণ বিলুপ্ত হয় নাই। শাসন ও সমর বিভাগে 

তাহারা তখনও পূর্বের ন্যায় সুশিক্ষিত 'ও সুগঠিত ছিল। কাজেই তাহারা 
'ন আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে বৈচিত্র কি? 



শতকে ্সোভ্হাম্মদ 

বায়েজিদের পতনের পর ছ্র্যোগের হাত হইতে লুপ্ত ক্ষমতার 
পুনরুদ্ধারের জন্ত তুর্কদের দরকাঁর ছিল শুধু এক জন উপযুক্ত নেতার! 
মৃত সোলতাঁনের পুত্র প্রথম মোহাম্মদ এই অভাব পুরণ করিলেন : 

শ্রীকেরা তাহাকে উষ্টের স্তাঁয় অধ্যবসায়ী বলিয়া অভিহিত করিয়' 

গিয়াছে। তাহার পূর্ববর্তী ও পববর্তাদের সামরিক শক্তির নিকট 
তুরক্ষ সাম্রাজ্য বত খণী, তাহার বিজ্ঞতা ও তীক্ষবুদ্ধির নিকট উহ' 

ত্দপেক্ষী কম দায়ী নহে। 

পিতার কনিষ্ঠ পুত্র বলিয়া সিংহাসনে মোহাম্মদের অগ্রজদেরই দাবী 

বেণী ছিল। বায়েজিদের মৃত্যুকালে জ্য্টপুত্র সোলারমাঁন আদ্রিয়ানোপল 

শাসন করিতেছিলেন। তাইমুরের প্রস্থানের পর দ্বিতীয় পুত্র ঈস! ক্রসার 
স্বাধীনতা ঘোষণা! করিলেন। মোহাম্মদ ছিলেন ভ্রাতিগণের মধে। 

যোগ্যতম। তিনি আমাসিয়ায় একটা ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিলেন। 

অচিরে ঈসা ও মোহাম্মদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিল। জঈস৷ পরাজিত হইমু' 
ইউরোপে পলাইয়া গিয়া! সোলায়মানের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন । ফলে 
ইউরোপীয় তুরফ্ষের সৈন্তেরা এসিয়িক তুরফ আক্রমণ করিল। ক্রসা ও 
আঙ্গোরা সোলারমানের হস্তগত হইল। ইতোমধ্যে তৃতীয় পুত্র মুস' 
তাইমুরের কৃপায় মুক্তিলাভ করিয়া! পিতার মৃতদেহ নির৷ ক্রসায় গমন 

করিতেছিলেন। পথিমধ্যে কার্শিয়ানের রাজা তাঁহাকে আটক 

করিলেন। কিন্তু মোহাম্মদ এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করায় তিনি তীহাকে 

ছাড়িয়া দিলেন। মুসা প্রথমে মোহাম্মদের পক্ষে এসিয়ায় যুদ্ধ করিলেন ! 
শেষে তিনি ভ্রাতার অনুমতি লইয়। ইউরোপে চলিয়া! গেলেন । 
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স্বরাজো আক্রান্ত হইয়৷ সোলায়মানকে এসিয়া ত্যাগ করিতে হইল। 
নান! গুণে বিভূষিত হইলেও তাঁহার নিষ্ঠুরতার বিরক্ত হইয়া সৈন্যের 
মুসার পক্ষে যোগদান করিল। সোলায়মান কনষ্টার্টিনোপলে পলায়নের 
চষ্টা করিতে বাইয়া! ধৃত ও নিহত হইলেন (১৪১০ )। ইতোমধ্যে ঈসা 

নৈহত বা অন্তর্থিত হইরা গেলেন। কলে মুসা! ইউরোপীয় ও মোহাম্মদ 
এসিয়িক তুরফের নিবির্িরোধ প্রভূ হইলেন। তুরঞ্চ সাম্রাজ্য দ্বিধা 

বিভক্ত হইল। 
শীঘ্রই এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। সার্ভিন্না-রাঁজ ও গ্রীক সম্রাট 

সালায়মানের সাহাধ্য করায় মুস] সার্ভিরা লুণ্ঠন করিয়া কন্টান্টিনোপল 
অবরোধ করিলেন । সম্রাটের আকুল আহ্বানে মোহাম্মমকে তাহার 

সাহ!ব্যে ছুটিয়া আসিতে হইল। কিন্ততিনি কয়েক বার মুসার নিকট 
শপাজিত হইলেন। শেষে সার্ভিরা-রাজ ট্টিফেনের সাহায্যে চামুলির যুদ্ধে, 

উহার জয় হইল। মৃপ1 আহত হইয়া মৃত্যু বরণ করিলেন। মোহাম্মদ 
তরঙ্গ সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সোলতান হইলেন (১৪১৩ )। 

প্রথম মোহাম্মদের রাজত্ব মাত্র আট বৎসর স্থায়ী হয়; কিন্ত এই 

ন্নল্ল সময়ের মধ্যেই তিনি অসাধ্য সাধন করেন । নবীন সোলতান পিতার 

গার সামরিক গৌরব লাভের চেষ্টা কবেন নাই। তিনি বেশ বুঝিতে 
গারেন, তাহার কর্তব্য সাম্রাজ্যের দৃঢ়তা সাধন, রাজ্য বিস্তার নহে। 

ন্মবশ্ত তিনি একেবারে শান্তিতে থাকিতে পারেন নাই। ঈজিয়ান 

সাগরের ছ্বীপাবলীর খৃষ্টান সর্দারের! তুর্ক জাহাজ ও উপকুল-ভাগ লুগন 

করিতে আরম্ত করায় ভেনিসের সহিত তাহার যুদ্ধ বাধে । লোরোডানোর 

নিকট গ্যালিপোলির অদুরে তুর্ক নৌ-বহুর সম্পূর্ণ পরাজিত হয় (১৪১৬) 

হাঙ্গেরী ও ষ্টাইরিয়ার বিরুদ্ধেও তিনি কয়েকটা যুদ্ধে পরাজিত হন 
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(১৪১৬-২)। কিন্তু এই নগণ্য ভাগ্য-বিবর্তন মোছাম্মদকে কক্ষ 
করিতে পারিল না। তিনি চাহিলেন, সাম্রাজ্য-সীম! বজায় রাখিতে 

ও রাজা-প্রজার সম্বন্ধ দৃঢ়তর করিতে । এই উদ্দেশ্তে তিনি গ্রীক 

সম্রাটকে পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অন্ুযারী থেসলী ও কৃষ্ণসাগর তীরে কয়েকটা 

হুর্গ ছাড়িয়া! দিলেন। সার্ভিয়া, আল্বেনিয়া, ওয়ালেচিয়া ও মোরির়ার 

রাজদূতের! আসিয়। তাহার নিকট শান্তির প্রতিশ্রতি পাইলেন । 

ভেনিস ও রাগুস! সাধারণ-তন্বের সহিতও সন্ধি স্থাপিত হইল। অবশ্ঠ 

মোহাম্মদ জানিতেন, এই শাস্তি চিরস্থারী হইতে পারে না। বিশেষত: 

এসিয়া অপেক্ষা ইউরোপেই শত্রুর সংখ্য। অধিক । তজ্জন্ত তিনি আদ্রিয়।- 

নোপলে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন । 

কিন্তু এশিয়া মোহান্মদ্বকে কম কষ্ট দেয় নাই। জুনিদ নামক এক 

ব্যক্তি ম্মার্ণার শাসনকর্তা ছিলেন । পরে আরদিন রাজ্যও তাহার হস্তগত 

হয়| তিনি প্রথমে সোলায়মান ও পরে মোহাম্মদের অধীনত! স্বীকার 

করেন। কিন্তু গৃহ-যুদ্ধের সময় তিনি প্রকান্তে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন । 

মোহাম্মদের অনুপস্থিতির স্থযোগে কারামনের রাজাও ক্রুসা আক্রমণ 

করিয়া বসিলেন। নগর আত্মরক্ষ। করিল; কিন্তু অবরোধকাবরীর!" 

শহরতলির মস্জেদ ও অন্ঠান্ত পুর্তকার্ধয আগুনে পোড়াইয়া দিল। ইহার 
পর কারাঁমন-রাজ বায়েজিদের কবর খুলি তাহার দ্রেহাবশেষ বাহিরে 

আনিয়া উহ দগ্ধ করিবার আদেশ দান করিলেন। তিনি বখন মুতের 

সহিত সংগ্রামে ব্যস্ত, তখন একদল লোক শাহজাদ! মূসার শব সমাহিত 

করার ওন্ত সেখানে উপস্থিত হইল। তাহার্দিগকে মোহাম্মদ প্রেরিত 

সৈন্ত মনে করিরা তিনি আতঙ্কে পলাইয়! গেলেন । 

সোলতান শীঘ্রই এপিরায় আবিয়া ম্মার্ণা অবরোধ করিলেন। জুনির 
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পরাজিত হইয়া ক্ষমা! ভিক্ষা করিতে বাধা হইলেন। তীহার পরিজন, 

বর্গের চক্ষু-জলে ব্যথিত হুইয়! মোহাম্মদ “তাহাকে মাফ করিলেন । 

অতঃপর তিনি কাঁরামন আক্রমণ করিয়া বহু স্থান দখলে আনিলেন । 
সহসা তীহার ভীষণ পীড়া হইল। কোন চিকিতংসকই রোগ নির্মর 

করিতে পাব্রিলেন না। কেবল .সিনান বলিলেন, বিজয়-বার্তীই ইহাঁর 

একমাত্র প্রতীকার ৷ সোঁলতানের প্রিয় সেনাপতি বায়েজিদ পাশা কারার্মন- 
বাহিনীকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিলেন । রাঁজা মোস্তফা বে তাহার হস্তে বন্দী 

হইলেন । এই সংবাদে বাস্তবিকই সোলতানের রোগ আরোগ্য হইরা 

গেল। তিনি সদাশয়ত। দেখাইয়া বন্দী ভূপতিকে মুক্তি দান করিলেন। 

রাজ! তুর্ক রাজ্য আক্রমণ করিবেন না বণিয়া গ্রৃতিজ্ঞাবন্ধ হইলেন । 
কিন্ধ সোলতানের দৃষ্টি-সীমার বাহিরে না যাইতেই তিনি কয়েকটা তুর্ক 
পশুপাল আক্রমণ করিয়া বসিলেন। কাজেই আবার যুদ্ধ বাধিল। 

কারামন-রাজ পরাজিত হইলেন । সদাঁশয় সোলতান পুনরায় তাঁহাকে ক্ষম! 

করিলেন । কিন্তু ব্জয্ন-গর্বে আত্মহারা হইয়া তিনি এসিয়! মাইনরের 

অন্ান্ত ক্ষুদ্র রাজ্যের বিরুদ্ধে সৈন্ত চাঁলন। করিয়! সাআাজ্য বিপন্ন করিতে 

চাহিলেন না । তিনি উহাদের বশ্ঠত স্বীকারেই সন্তুষ্ট হইলেন । এগুলি 

অধিকারে আনার ভার তাহার উত্তরাধিকারীর জন্ স্থগিত রহিল । 

দরবেশদের বিদ্রোহ অচিরে মোহাম্মদের শান্তি-সাধনার পথে প্রাতি- 

বন্ধকের সৃষ্টি করিল। সামরিক বিচারপতি বদরুদ্দীন এই বিদ্রোহের 
নেতা । দরবেশেরা মোস্তফা নামক এক ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক গুরু 

বলির] মান্য করিতেন । এসিয়া ও ইউরোপে কয়েকটী গুরুতর বুদ্ধের 
পর দরবেশদ্দের কিছু নিহত হইলেন, অবশিষ্ট জল্লাদের হাতে প্রাণ 

বিসর্ভন দ্রিলেন। ফলে এই নৃত্বন সম্প্রদায় একেবারে বিনষ্ট হইয়া 
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গেল। অষ্টা্ঘশ শতাব্দীতে ওহাবী বিদ্রোহের পূর্বে তুরফে আর কোন 

ধর্্মনৈতিক যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয় নাই । 
এই ছুর্দমনীয় সঙ্কট দুরীভূত হইতে না হইতেই সোলতানের ?আার 

এক গৃহ-শক্র জুটিল। বায়েজিদের অন্যতম পুত্র মোস্তক। আঙ্গোরার যুদ্ধ- 
ক্ষেত্র হইতে অন্তিত হইয়া! যান। তাইমুর যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়াও 

তাহার মৃতদেহ পান নাই। কেহ তাহাকে পলায়ন করিতেও দেখে 

নাই। ১৪২ থুষ্টাবে এক ব্যক্তি ইউরোপে নিজকে শাহজাদী মোস্তফা 
বলিয়া ঘোষণা করিলেন । অনেক তুর্ক তাহার দাবী মানিয়া লইল। 

জুনি্ ও ওয়ালেচিয়ার রাজার সাহায্যে তিনি এক বিরাট বাহিনী লইয়া! 

থেসলীতে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু সেলোনিকাঁর নিকটে মোহাম্মদের 

হস্তে পরাজিত হইয়া কনষ্টার্টনোপলে পলাইয়া! গেলেন। গ্রীক সম্রাট 
তাহাকে সোলতানের হস্তে সমর্পণ করিতে অন্বীকার করিলেন; 

শেষে বাষিক বিপুল অর্থ লাভের অঙ্গীকারে তিনি জাল মৌস্তফাঁকে 

নজরবন্দী করিয়া! রাখিতে স্বীরূত হইলেন। পর বংসর (১৪২১) 

মুগীরোগে আক্রান্ত হইয়া মোহাম্মধ দেহত্যাগ করিলেন । 

সাহস ও বীরত্বের জন্ত প্রজার তাহাকে পাহলওয়াঁন বা বীর বলিত। 

সদ্যবহার, থোশ, মেজাজ, সব্রাশয়তা, ন্যায়বিচার, সত্যপরারণত। এবং 

সাহিত্য ও শিল্প-কলায় উৎসাহ দ্রানের জন্ত তিনি “চেলেবি বা “ভদ্র 

বলিয়া! পরিচিত হন। অন্তান্ত তুর্ক সোলতান তর্দপেক্ষা অধিক 

খ্যাতিল্লাভ করিয়াছেন ; কিন্তু ভদ্র মোহাম্মদ ওস্মানিয়া বংশের একজন 

মহত্তবম আদর্শ পুরুষ । গ্রীক, মোসলমান সকলেই একবাক্যে তাহার 

মহত্ব ও ন্যায় বিচারের সাক্ষ্য দরিয়া গিয়াছেন। আজীবন তিনি গ্রীক 

সম্রাট ও অন্ঠান্ত বন্ধুর সহিত প্রতিজ্ঞ! রক্ষা করেন । 

€ঙ 



ভদ্র মোহাম্মদ 

ক্রসায় তাহার নির্মিত বিরাট মস্জেদের নিকটে তিনি নিজের অন্য 

একটী সমাধি-মন্দির নির্মাণ করিয়া যান ; সেখানেই তাঁহাকে সমাহিত 

করা হয়। সবুজ বর্ণের চীনা-বাঁসনের প্রসাধনের জন্ট এই মস্জে্ 
বুজ মপ্জেদ বলিয়! খ্যাতি লাভ করে। ইহা সারাসেন স্থাপত্য ও 

খোদাই-কার্যের অর্বাপেক্ষা সুনঁর নমুনা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। 

স্দাশয় লোলতান মস্জেদ ও কবর-মন্দিরের নিকট একটী বিষ্যালয় ও 

নরিদ্রের জন্য সম্পত্তি ওরাকৃক করেন। পণ্তিতেরা তাহার নিকট মুক্তহস্তে 

অর্থ সাহাধা পাইতেন। ফন হেমার তাহার রাজত্বকালকে ওন্মানিয়। 

সাহিত্য ও কবিতা-চর্চার অভ্যুদয়-যুগ বলিয়৷ অভিহিত করিয়াছেন। 

অবশ্ঠ মোহাম্মদের জীবন একেবারে নিষ্কলঙ্ক নহে। তিনি তাহার 

নিরীহ ভ্রাতা কাসেমের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করিয়া দেন। সোলারমানের 
পুত্রকে হত্যা করার অপরাধও তাহারই। কিন্তু গৃহ-যুদ্ধের পরিণাম 

সম্বন্ধে তাহার শোচনীয় অভিজ্ঞতা ছিল। কোন তুর্ক শাহ জাদাই 

সোলতানৎ ন1 পাইয়া] তৃপ্ত হইতে চাহিতেন না। কাজেই আত্মরক্ষা ও 

সাআাজোের নিরাপদতার জন্য সোলতানগণকে বাধ্য হইয়াই আত্মীর-হত্যায় 

লিপ্ত হইতে হইত। এই অপরিহার্য নিষ্ঠুরতার মধ্যেও মোহাম্মদের 

উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অন্ধ ভ্রাতাকে ক্রসার নিকটে 

"সম্পত্তি দান করেন। সেখানে গেলেই তিনি তাঁহাকে প্রাসার্দে আনাইয়। 

প্রকৃত ভ্রাতার ন্যায় সদয় ও সম্নেহ ব্যবহার করিতেন । সোলায়মানের 

এক কন্তাকে রক্ষা করিয়া তিনি তাহার বিবাহ দেন। শাহজাদীর 

গর্ভে সন্তান হইলে তিনি তাহাকে প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তি দান করেন। 



হহামভি হ্ুুজ্লা 

সোলতান মোহাম্মদ চারি পুত্র রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। জোট 
মুরাদের বয়স তখন আঠার বৎসর, মোস্তফার বয়স তের, অপর দুই জন 
শিশুমাত্র। মুরাদ ও মোস্তফা এরিয়া মাইনরে ও অপর ছুই শাহ জাদ! 
পিতার নিকট ছিলেন। মুরাদ তাহাদিগকে হত্যা করিতে পারেন, এই 

ভয়ে তিনি বালক দুইটীকে গ্রীক জঅন্ত্রাটের নিকট পাঠাইয়। দেওয়ার 
জন্য সেনাপতি বাঁয়েজিৰ পাশাকে অনুরোধ করিয়া! গেলেন। মন্ত্রী ও 

সেনাপতিরা চল্লিশ দ্িনেরও অধিক কাল পর্য্যন্ত তাহার মৃত্য-সংবাদ 

গোপন রাখিলেন। এদিকে মুরাদের নিকট দুত প্রেরিত হইল। 

তিনি ক্রপায় অভিষেক-উংসব অম্পন্ন করিলেন। মোস্তক্ার অনুচন্রের! 

ভয়ে তাহাকে লইয়া কারামনে পলাইয়! গেল । 

সোলতান মুরাদ পিতার গ্তায়ই দয়ালু ও স্থুবিজ্ঞ নরপত্তি ছিলেন। 
কিন্তু দুঃসাহস ও উচ্চাকাজ্ষাই তাহার চরিত্রের প্রধান গুণ। পিংহাসন 
লাভের অব্যবহিত পরেই তাহাকে বীরত্বের পরিচয় দিতে হইল। আঠার 
বংসরের বালকের হাতে রাজদও দেখিয়া গ্রীক সন্রাট বিগত জোলতানের 
সহিত তাঁহার বন্ধুতার কথা ভুলিয়া গেলেন। তিনি মৌস্তফাকে 
মুরাদের প্রতিদন্দীরূপে দাড় করাইয়া দিলেন । কথা হইল, জয়লাঁন 

করিলে ফ্রোস্তফ1 তাহাকে অনেকগুপি গ্রীক শহর ফিরাইয়া দিবেন! 
ভাগা প্রথমে জাল শাহজ্াদ্ার অনুকূল বলিয়া মনে হইল । সোলতানের 
ইউরোপীয় প্রদেশগুণি একে একে তীহার হাতে আদিল। প্রধান 

পেনাপতি বায়েজিদ পাপা তাহার নিকট পরাজিত ও নিহত হইলেন। 

শেষে তিনি এক বিরাট বাহিনী লইগ্ন! এসিয়ায় প্রবেশ করিলেন । মুরাদ 

৫৮ 



মহামতি মুয়াদ 
এই বিপদে তাহার সর্বাপেক্ষা সুযোগ্য পূর্বপুরুষের স্তায় সামরিক ও. 

রাজনৈতিক যোগ্যতার পরিচয় দ্রিলেন। মোস্তফ! তাহার রণ-কৌশলের 
নিকট হারিয়! গেলেন। তাহার অধোগ্যত1! ও নিষ্ুরতাঁয় বিরক্ত হুইপ 
অনেক সৈন্ মুরাদের সহিত যোগদান করিল। তিনি পলাইরা গিয়া 
গ্যালিপোলি হুর্গে আশ্রর গ্রহণ করিলেন। সোলতান অচিরে উহ অধিকার 

করিয়। লইলেন । মোস্তফা ধৃত ও নিহত হইলেন। 

এইরূপে বিপন্ক্ত হইয়া মুরাদ বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ম্যানুয়েলকে 

শান্তি দানে বহির্গত হইলেন। সম্রাটের দূতের আসিয়া বৃথাই হীনতা 
স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। ক্রুদ্ধ সোলতান বিশ হাজার 

উৎকৃষ্ট সৈন্য লইয়া কনষ্টারন্টিনোপল অবরোধ করিলেন (জুন, ১৪*২)। 

ইছাতে তিনি যে উদ্যম ও কৌশলের পরিচয় দিলেন, মধ্যযুগের সামরিক 
ইতিহাসে তাহা কদাচিৎ দ্রেখিতে পাওয়া বায়। নগর-প্রাচীর হইতে 

অল্প দূরে দৃঢ় কাষ্ঠ দ্বারা একটা বপ্র নির্মাণ করিরা তাহার সম্মুখে পুরু 
মাটা ফেলিয়া তিনি উহার পশ্চাতে সৈন্ত স্থাপন করিলেন । ইহা নগরের 
সমগ্র স্থলভাগ ঝেষ্টন করিরা ফেলিল। খ্ষ্টানদের নিক্ষিপ্ত ভারী প্রস্তর 
ইছার কোনই ক্ষতি করিতে পারিল না । নগর-প্রাচীরে উঠিবার জন্ত 
সচল বুরুজ নির্মিত হইল। এই অবরোধে তুকেরা সর্বপ্রথম কামানের 

ব্যবহার করিল। এদ্দিকে মিকাঈল বের অধীনে দশ হাজার আকিঞ্জি 
বিনা বাধায় নিকটস্থ জনপদ্দ উৎসন্ন করিয়া দিতে লাগিল। কিন্তু 
গ্রীকের! তুর্কদের প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দ্িল। সম্রাটের মস্তিকও 

নিক্র্মা ছিপ না। তীহাঁর ষড়যন্ত্রে এসিয়ায়. এক বিদ্রোহ দেখ! 

দিল। কাজেই মুরাদকে বাধ্য হইয়া অবরোধ উঠাইয়। শ্বরাজ্য রক্ষা 
ছুটিতে হইল। 

৫৯ 



তুরক্ষের ইতিহাস 

মোস্তফা কারামনে বয়ঃপ্রাণ্ত হন। মুরাদ তাহাকে ধৃত বা হতা? 

করার কোনইচেষ্টা করেন নাই । ম্যানুয়েলের দূতগণের প্ররোচনায় তিনি 

এই সময় বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন । কার্িয়ান ও কারামনের রাজার! 

তাঁহাকে সৈন্ত সাহায্য দ্িলেন। কয়েকটা প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার 

করিয়া শাহজাদা ক্রুসা অবরোধ করিলেন । কিন্তু মুরাদ এত দ্রুত সেখানে 

উপস্থিত হইলেন যে, মোস্তফা বাধা দ্রান নিরর্থক দেখিয়া! পলাইয়। 

গেলেন । সোলতানের করেক জন কর্মচারী তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়। 

উহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। প্রভুর আদেশের অপেক্ষা না কবিয়াই 

তাহারা তাহাকে নিকটবর্তী বৃক্ষে ঝলাইয়! দিলেন । 
গৃহ-যুদ্ধ দমন, স্বরাঙ্জ্যে পুর্ণ শৃঙ্খলা স্থাপন এবং বিদ্রোহে সাহাধ্যকাবী 

রাজন্যবর্গকে শাস্তি দান করিনা মুরাদ আবার ইউরোপে ফিরিয়া আসি- 

লেন। সম্রাট ভীত হুইয়া তাহাকে বার্ষিক ত্রিশ হাজার ডুকাট কর দানের 

অঙ্গীকার করিয়া এবং ডার্কোস ও সেলিম্বিয়া ব্যতীত ভ্রাইমন নদী ও 

কৃষ্$সাগর তীরের সমস্ত গ্রীক নগর ছাড়িক| দিয়া তাহার সহিত সন্ধি- 

স্থত্রে আবদ্ধ হইলেন (১৪২৪ )। 

গ্রীক সম্রাটের সহিত হিসাব নিকাশ করিয়া! মুরাদ এপিরায় চলিয়। 

গেলেন । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিকাংশ সহজেই তাহার হাতে আসিল। 

ফলে পূর্বব দিক হইতে অশান্তির আশঙ্কা অনেকটা কমিয়া গেল। 
ইতোমধ্যে থেসালোনিক। সম্মাটের বশ্ঠতা অস্বীকার করিয়া ভেনিসীয়দের 

আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহাদের সহিত তখন সোলতাঁনের শক্রতা চলিতে- 

ছিল। কাজেই তিনি ১৪৩০ থুষ্রান্দে উহা অবরোধ ও অধিকার করিয়! 

লইলেন। 

উত্তরাঞ্চলের খ্ষ্টানদের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহই মুরাদের রাজত্বের 



মহামতি ঘুরাদ 

প্রধান ঘটনা । সেখানে অচিরে তাহার এক ভীষণ শত্রুর আবির্ভাব 

ঘটিল। ই'হার নাম জন হুনিয়াডি। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের 
মধ্যে তিনি অন্ততম | তুর্কদের সহিত এক যুদ্ধে পরাজিত হইয়1 পলায়ন 

কালে হুনিয়াডি গ্রামের এলিজাবেথ মপ্সিনী নায়ী এক মুন্দরী বালিকার 

সহিত রাজা সিগিস্মাণ্ডের প্রণয় জন্মে। জন হুনিয়াডি এই অবৈধ 

সং্রবের ফল। তিনি শ্বেত বর্ম পরিধান করিতেন বলিয়া থু ্টানেরা 
তাহাকে "শ্বেত নাইট, বলিত। ইতালীর যুদ্ধে খ্যাতিলাভ করিয়া তিনি 

স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া ট্রান্সিলভানিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। 

খৃষ্টানেরা তখন নিকোপোলিসের প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করিতেছিল। 
ইতোমধ্যে পোল্যাণ্ড ও লিথ্য়ানিয়ার তৃতীয় রাজা লেডিস্লাস হাঙ্গেরীর 

সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সোলতানের বিশ্বস্ত বন্ধু ট্টিফেনও স্বর্গ গমন 

করেন (১৪২৭ )। নূতন রাজা ব্রাঞ্জোভিচ সাভিয়া, বোস্নিয়া, হাঙ্েরী, 

পোল্যা, ওয়ালেচিয়া৷ ও আল্বেনিয়! হইতে সৈন্ত সংগ্রহ আরম্ভ করিয়া 

দিলেন। হুনিয়াডি আসিয়া মিত্রশক্তির নেতার পদ গ্রহণ করিলেন । 

নিসা ও হার্শননষ্টাডের যুদ্ধ, বলকান অতিক্রম, ভার্ণা ও কসোভোর পরাজয় 

এবং বেলগ্রেদ উদ্ধার তাহার জীবনের প্রধান ঘটনা । বিশ বংসর 

পর্যন্ত তিনি তুর্ক্দিগকে আতম্বগ্রস্ত করিয়া! রাখেন। তাহার পুর্বে 

আর কোন খষ্টান নেতা তাহাদের বিরুদ্ধে এরূপ সফলতা লাভে সমর্থ 

হন্ নাই। 
১৪৪২ খুষ্টা্ধে মুরাঁ্ বেলগ্রেদ অধিকার করিতে যাইয় ব্যর্থকাম 

হন। তাহার সেনাপতি মজীদ বে ট্রান্সিলভানিয়ার অন্তর্গত হার্্মন- 

রাড অবরোধ করেন । 'লেডিস্লাস লা-বালেগ (নাবালক ) বলিয়া 

হুনিয়াডি তখন হাঙ্গেরী শাসন করিতেছিলেন। দশ হাজার সৈন্য লইয়া 
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তিনি অবরুদ্ধ নগরীর উদ্ধার সাধনে যাত্র! করিলেন। রক্ষী সৈ্াদের 

সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি দুই দিক হইতে সহসা তুর্ক বাহিনীর উপন্ন 

মাপতিত হইলেন । বিশ হাজার মোসলমান দেহরক্ষা করিল। মজীদ 

বে সপুত্রক ধরা পড়িলেন। হুনিয়াডি তাহাদিগকে সর্বসমক্ষে খণ্ড- 

বিখও্ড করিয়া ফেলিলেন। পুরাকাহিনীর বশিবোজুকের স্তায় তিনি তুল্য 
নিষ্ঠুর ও শোণিত-পিপাস্থ ছিলেন। ভন্ঠান্ত রাজার আহারের সময় সঙ্গীত 
চলিত; হুনিয়াডি ভোজনকালে শক্রদের হত্যাকাণ্ডের দৃশ্ত দেখিয়া 
আনন্দ পাইতেন। মুমুর্দ বন্দীর করুণ আর্তনাদই ছিল তাঁহার প্রিয় 

সঙগীত। 

এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য শেহাছুদ্দীন পাশা আশি 

হাজার সৈন্ত লই! ইউরোপে আসিলেন। কিন্তু তিনি হুনিরাডির নিকট 

গুরুতররূপে পরাজিত হইলেন। ১৩৪৩ খ্ষ্টান্দ শ্বেত নাইটের জীবনের 

সর্বাপেক্ষা গৌরবের বখসর। তিনি পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, সািয়া ও 
ওয়ালেচিয়ার উৎকষ্ট সৈম্তগণকে লইয়া! আবার রণাঙগণে অবতীর্ণ হইলেন । 

পোপ কাডিনাল জুলিয়ানের অধীনে ইতালী হইতে একদল সৈন্য পাঠাই- 
লেন। যাহারা ধর্ধযুদ্ধে যোগদান করিল, তিনি তাহাদিগকে পাপ- 

মুক্তির ছাড়পত্র দ্রিতে আরম্ভ করিলেন । ফলে ফ্রান্স, জার্মানী ও অন্তান্ত 

পাশ্চাত্য রাজ্য হইতে অনেক সৈন্ত আদিল। রাজা লেডিস্লাস স্বয়ং 

সৈন্লে যোগদান করিলেন। ভেনিস, জেনোয়া ও গ্রীক সম্রাট 

বন্ফোরাস রক্ষার ভার লইলেন। এ দ্বিকে কারামন-রাজ প্রতিশ্রুতি 

'অনুযাঁরী বিদ্রোহ ঘোঁষণ। করিলেন। বাধ্য হইয়। মুবার্কে এসিয়া 

মাইনরে গমন করিতে হইল। তাহার সেনাপতিরা হুনিয়াডির সহিত 
আটিয়া উঠিতে পারিলেন না। নিসার নিকট মোরাভ! নদীর তীরে 
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দুই দলে যুদ্ধ বাধিল। তুকেরা পরাঞ্জিত হইরা বল্কানের দক্ষিণে 

পলাইয়! গেল। চারি হাজার সৈম্ত বন্দী ও বহু সহজ নিহত হইল। 

হুনিরাডি পলাতকদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন । 

শীত খতুতে শব্রর বাধার বিরুদ্ধে বলকান অতিক্রম অসাধারণ কাজ | 
হুনিরাডি ব্যতীত ছুই জন লোক মাত্র এই গৌরবের জন্য গর্ব করিতে 

পারেন। তুর্কেরা উপর হইতে গিরিসঙ্কটে জপ ঢাপির়া দিত, ধাত্রে 

উহা জমিয়। বরফ হইয়া যাইত | কিন্তু হুনিয়াডি সমস্ত বাধা উপেক্ষা 

করিয়া ইস্লাদি গিরিসঙ্কটের পথে দক্ষিণের সমতল ভূমিতে উপনীত 

হইপেন। ভগ্র-সাহস তুর্কেরা তাহার নিকট আবার পরাজিত হইল। 

ইউরোপীয় তুরফ হুনিয়াডির পদ তলে লুটিতে লাগিল । খৃষ্টান শিবির হইতে 
মাদ্রিয়/নোপল মাত্র ছয় দ্বিনের পথ। কিন্তু আশ্চর্ধ্যের বিষয়, হুনিয়াডি 

সে পিকে অগ্রদর ন। হইয়া সদ্দলবলে বুদায় ফিরিয়া আসিলেন। 

ভাহার ন্ব্দেশবাসীরা বন্দী ও লুষ্টিত দ্রব্যের বহর দেখিয়া অবাকৃ 

হইয়া! গেল । 

এপিয়ায় সফলকাম হইলেও ইউরোপে তাহান্ন সেনাপতিগণের পরাজস়্ 
ও খুষ্টান-সজ্বের অদম্য শক্তি দেখিয়া মুরাদ দুবধ্তা প্রদেশ গুলি ছাড়িয়া 
বিয়া সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট অংশে শান্তি-শৃঙ্খল। পুনরানবন করিতে মনস্থ 

করিলেন। তাহার ভগিনীপতি মাহমুদ চেলেবি হুনিয়াডির হস্তে বন্দী 

হন। তাহাকে উদ্ধার করার জন্য তিনি ভগিনী কর্তৃক বিশেষভাবে 

অন্রুদ্ধ হইলেন। ফলে সন্ধির কথাবার্ত। উঠিল। অনেক আলোচনার 

পর দশ বৎসরের জন্য শান্তিরক্ষ। করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া উভয় পক্ষ 

সেজেদিনে এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন (জুলাই ১২, ১৪৪৪ )। 

ইহার ফলে সাভিয়া স্বাধীনত! পাইল, ওয়ালেচিয়! হাঙ্গেরীর অন্ততূক্ত 
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হইয়া গেল। খষ্টি সহত্র ডুকাট মুক্তি-কর পাইয়া হুনিয্লাডি মাহজুদকে 
ছাড়িয়া দ্বিলেন। পঞ্চম চাল্সের স্তায় মুরাদ রাজত্বের স্থুখ-ছুঃখ যথেষ্ট 

উপভোগ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র আলাউদ্দীনের অকাল মৃত্যুতে রাজগিরির 

উপর তাহার বিরক্তি বন্ধিত হইল। তিনি দ্বিতীয় পুত্র মোহাম্ম্কে 

সিংহাসনে বসাইয়া ম্যাগনেসিয়ায় গিয়া সাধু লোকদের সংশ্রবে কাল 

কাটাইতে লাগিলেন । 

মুরাদের পাশার! হুনিয়াডির নিকট বার বার পরাজিত হইলে 

খুষ্টানেরা তথনও তাহাকে ভয় করিত। তাহার পদত্যাগের সংবাদ 

পাঁওর। মাত্রই তাহারা সন্ধিভঙ্গের সঙ্কল্প করিল। তখনও মিত্র-শক্তির 

সভ] ভঙ্গ হয় নাই, সন্ধির পর তখন একটী মাসও অতীত হয় নাই । 

এ সময় আরও সংবাদ আসিল, গ্রীক সম্রাট থেস ও কাঁপামন-রাজ 

আনাতোলিরা আক্রমণ করিয়াছেন এবং জেনোয়া, ভেনিস ও বাগাণ্ডীর 

নৌবহর হেলেন্পন্ট_ দখলে আনিয়া অধীরভাবে স্থল-বাছিনীর জন্য অপেক্ষা 

করিতেছে । ইহাতে উৎসাহিত হইয়া! পোপ ও কাডিনাল হুনিয়াডি ও 

ভেডিস্লাসকে সন্ধি-ভঙ্গে প্ররোচিত করিতে লাগিলেন । জিমেনিস যে 

কুখ্যাত মন্ত্রে স্পেনের ইসাবেলাকে বাধ্য করেন, জুলিয়ানও তাহার শরণ 

লইলেন। তিনি রাঁজা ও হুনিয়াঁডিকে বুঝাইলেন, “অবিশ্বাসী”দের সহিত 

সন্ধি রক্ষা করা নিশ্রয়োজন। অসাধু কাডিনাল পোপের নামে তাহাদিগকে 

প্রতিজ্ঞা রক্ষার দায়িত্ব হইতে মুক্তিদান করিলেন। বুলগেরিয়ার 

পিংহাসন লাভের প্রতিশ্রুতি পাইয়া অবশেষে হুনিরাডির মন টলিল। 

তিনি সন্ধি ভঙ্গে সম্মত হুইলেন। 

যেরূপ ঘ্বণিতভাবে এই বিশ্বাসঘাতকতা অনুষ্ঠিত হয়, একজন শ্রেষ্ঠ 

সেনাপতি ও অন্তান্ত ইউরোপীয় বীরের পক্ষে তদপেক্ষ। নিন্দনীয় আর 
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কিছুই নাই। সন্ধি ভঙ্গ করিতে দৃট-প্রতিজ্ঞ হইয়াও বিশ্বাসঘাঁতকের দল 

ভূর্কেরা বিশ্বস্তভাবে নিজেদের অঙ্গীকার পুর্ণ না করা পর্যন্ত চুপ করিয়! 
বিয়া রহিল। বিপক্ষ সৈম্ত সান্ভিয়ার দ্র্গগুলি খালি করিয়া! যাঁওয়া 

মাত্রই তাহাদের দুষ্ট মুন্তি বাহির. হয়! পড়িল। সন্ধির সমস্ত সুবিধা 
আঘায় কখিয়া হুনিয়াডি লেডিদ্লাস ও জুলিয়ানের সহযোগিতার বিশ 

হাজার সৈশ্ঘ লইয়া ১লা সেপ্টেম্বর পুনরায় তর্ক দূলনে অগ্রসর হইলেন। 
পথিমধ্যে ওয়ালেচিয়ার রাজা ড্রাকুল তাহাদের সহিত যোগদান কবিলেন। 

সৈন্য-সংখা! এত অল্প দেখিয়া তিনি বলিয়া! উঠিলেন, “বিশ হাজার লোক 
অনেক সমর সোলতানের সঙ্গে শিকারে ও গমন কধিয়া থাকে ।” ইহা নিয়া 

হুণিয়াঁডির সন্ত তাহার তর্ক-বিতর্ক হইল । ফলে তিনি কারাগারে 

নিক্ষিপ্ত হইলেন; শেষে আরও সৈন্য ও অর্থ সাহায্যের অঙ্গীকারে মুক্তি 

পাঁইলেন। 

কাথলিক বাহিনী খামথা নিষ্টরতার সহিত দেণীয় খুষ্টানদের গ্রাম 

৪ গিজ্জী পোডাহতে পোড়াইতে বুলগেরিয়ার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইল । 

দানিযুব অতিক্রম করিয়! তাহারা কুষ্ণ সাগর তীরে পৌছিয় দক্ষিণ দিকে 
'ফিবিল। এখানে একটা ক্ষুদ্র তর্ক নৌ-বহর তাহাদের হস্তে ধ্বংস-প্রাণ্ত 

হঈল। স্ুত্সিরাম, পেজেস্ প্রভৃতি বহু হূর্গ তাহাদের দখলে আসিল; 

রঙ্গী সৈন্টেবা নিহত বা উচ্চ স্থান হইতে নিক্ষিপ্ত হইল। কাভীর্ণ। জয় 

করিয়! খুষ্টানেধা বিখ্যাত ভার্ণা নগর অবরোধ ও অধিকার করিল। এখানে 

তাহারা মিদ্রশক্তির নৌ-বহরের সন্ধান ত পাইলই না, পক্ষান্তরে সংবাদ 

আাসিল, মুরাদ নিঞ্জন-বাস হৃইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় বাঁজদণ্ড 

গ্রহণ করিয়াছেন। চল্লিশ হাজার সৈম্ভ লইয়া অক্রাস্ত সোলতান 

জেনোয়ার বণিক্দিগকে জনপ্রতি এক ডুকাট ভাড়া দিয়া বক্ফোরাস 

৬৫ 



তুরক্ষের ইতিহাস 

উত্তীর্ণ ছুইরা দ্রুতপদে সন্মুথে অগ্রসর হইলেন। অনতিবিলম্বে সংবাদ 

'আমিল, তিনি ভার্ণা হইতে মাত্র চারি মাইল দুরে শিবিন সন্নিবেশ 

করিয়াছেন। খুষ্টানেরা ভীত হইয়! প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব করিল। কিন্তু 

হুনিয়াডি জয়লাভ নিশ্চিত ভাবিয়া উনুক্ত প্রান্তরে তাহাব সহিত যুদ্ধ 
করিবেন বলিয়া ঘোষণ করিলেন । 

১০ই নভেম্বর উভয় পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হইল । ওয়ালেচিয়ার 

তসৈন্তেরা মিত্রবাহিনীর বাম পার্থে এবং জুলিয়ানের অধীনে ফ্র্যাঙ্ক 
ক্রুসেডার ও হাঙ্গেদীব উৎক্ৃ্ সৈগ্গের! দৃক্ষিণ পার্খে স্থান গ্রহণ করিল । 

দেহরক্ষী ও রাজ্যের যুবক অভিজাতগণকে লইয়! রাজা কেন্দ্র ভাগে 

দণ্ডায়মান হইলেন । পোল্যাণ্ডের সৈম্তের। পিটার ওয়ারাঁধিনের বিশপের 

অধীনে পশ্চান্ভাগে স্থাপিত হইল । হুনিয়াডি সমগ্র বাহিনার প্রধান 

সেনাপতি হইলেন । অশ্বববোহী ও অনিমনমিত পদাতিক লইয়া! তুর 

বাহিনীর প্রথম ছুই পংক্তি গঠিত হইল । কুমেলিয়ার বেগলার বেগ দক্ষিণ 

পার্খের ও আনাতোলির়ার বেগলার বেগ বাম পার্খের নেতত্ব-ভার গ্রহণ 

করিলেন। ইহার পশ্চাতে সোলতান জেনিসেরি ও দেহরক্ষীদিগকে লইয়া 

কেন্দ্রভাগে দণ্ডায়মান হইলেন । ভগ্র সন্ধির একখান] প্রতিলিপি হইল 

তুর্কদের পতাকা । উদ্দেশ্ত, থোদা যেন তাহ] দেখিয়া বিশ্বাসঘাতক দিগকে 

শান্তি দান করেন । 

যুদ্ধারন্তের প্রাক্কালে হঠাৎ এক প্রচণ্ড ঝড় উঠিয়া খৃষ্টানদের সমস্ত 
পতাক] ভূমিসাৎ করিয়া দ্বিল; কেবল রাজার পতাকাই দ্ণ্ডারমান রহিল। 

এই ছুলক্ষণ সত্বেও যুদ্ধে তাহাদেরই জয় হইবে বলিয়া মনে হইল। 
হুনিয়াডি দ্রক্ষিণ পার্থখের পরিচাণনা-ভাঁর গ্রহণ করিয়া এসিয়ার তুর্ক 

সৈম্ভগণকে হটাইয়। দ্রিলেন। অপর পার্থে ওয়ালেচিয়ার : সৈশম্েরাও 

৬৬ 



মহামতি মুরাদ 

অনুরূপ কৃতকার্ধাতা লাভ করিল। আনাতোলিয়ার বেগলার বেগ কারাজ। 

তাহার ধ্বংসাবশিষ্ট সৈন্ত লইয়া কেন্দ্রভাগে চলিয়া! আমিলেন। ব্যাপার 

গুরুতর দেখিয়া! মুরাদ ঘোড়া ফিরাইলেন। সৌভাগ্য বশতঃ কারাজা 
তাহার নিকটেই ছিলেন। তিনি অশ্ববল্না ধারণ করিয়! তাহাকে শেষ 

পর্য্যন্ত যুদ্ধ করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। এই বেয়া্দবিতে 
ক্রুদ্ধ হইয়া! জেনিসেরিদের সর্দার তরলারি উত্তোলন করিলেন । এমন 

সময় এক হাগ্গেরীয় সৈন্যের আঘাতে তিনি নিজেই ভূ-পতিত হইলেন। 

মুহর্তভের মধ্যে মুরাদের উপস্থিত-বুদ্ধি ফিরিয়া! আমসিল। তিনি জেনিসেরি- 

দ্রিগকে প্রাণপণে শক্র দমনে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন । ফলে অল্প 

ক্ষণের মধোই যুদ্ধের গতি পরিবন্তিত হইয়া গেল। হাঙ্গেরী-রাজের 

অশ্ব মারা পড়িল; তুর্ক সৈন্যের চাঁপিদিক্ হইতে তাহাকে ঘিরিয়। 

ফেলিল। জনৈক বুদ্ধ জেনেসেরি তাহার মস্তক কাঁটিরা লইয়। ভগ্ন সন্ধি- 
পত্রের সহিত বর্ষাগ্রে স্থাপন করিল । 

হাঙ্গেরীর অভিজাতের। এই দৃশ্টে আতঙ্কিত হইয়া রণ-ক্ষেত্র হইতে 

পলাইয়া! গেলেন। হুনিয়াডি রাজার দেহ উদ্ধারের বুথ। চেষ্টা করিয়া 

'শেষে ধ্বংসাবশিষ্ট সৈম্ত সহ পুষ্ট প্রদর্শন করিলেন । পশ্চান্ভাগের নেতৃহীন 

হাঙ্গেরীয়েরা পর ধিন প্রত্যুষে তুর্কতের হাতে সমূলে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইল। 

এই ঘ্বণিত সন্ধি ভঙ্গের প্রধান উদ্বোক্তা জুলিয়ান নিজেও নিহত 

হইলেন । 

ভার্ণার বিজয় লাভের ফলে সাভিয়া ও বোস্নিরা তুরঙ্ক সাআাজ্যের 

অন্তভূক্ত হইয়া গেল। এই রাজ্যদ্বয়ের অধিবাসীরা গ্রীক চার্চের লোক 

বলিয়া হাঙ্গেরী ও পোল্যাণ্ডের ক্যাথলিক্দের হাতে যথেষ্ট নিগ্রহ ভোগ 
করিত। একবার জজ্ঞ ব্রাঙ্কোভিচ হুনিয়াডিকে জিজ্ঞাস করেন, তিনি 

চি 
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জয়লাভ করিলে ধর্ম সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবেন । হুনিয়াডি উত্তর দেন, 

সমগ্র দেশকে বলপুর্বক রোমান ক্যাগপিক করা হইবে । তখন রাঙ্কোভিচ 

সোলতানের নিকট এই প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন । প্রত্যুত্তরে মুরাদ 

জানাইলেন, তিনি প্রত্যেক মস্জেদের নিকট একটা করিয়া গির্জী 

উঠাইঘ! দিবেন) লোকে স্বাধীনভাবে যেখানে গমন করিতে 

পারিবে । ইহা জানিতে পারিরা সািয়ানরা তুর্কদের অধীনে গিয়া 
নিজেদের ধর্মমত বজায় রাখাই শ্রেরস্কর বলিয়া মনে করিল । রৌোমীয় 

চার্চের ধর্মান্মতার জন্য বোস্নিয়ার লোকেরাও ক্ষেপিয়া গেল | সেখানে 

পাটারেনেস্ সম্প্রনায়ের লোক-সংখ্য। খুব বেশী ছিল। পোপ তাহাদের 

বিরুদ্ধে ক্রদেড ঘোষণা করায় তাহার পুনরায় তৃর্ক শাসনে বাইতে বাগ্র 

হইয়া! পড়িল । মাত্র আট দ্বিনের মধ্যেই বোস্নিয়ার আশিটী ছর্গ তুর্কদের 
সম্মুখে দ্বার খুলিয়া! দিল । 

ভার্ণায় জাতীয় শক্রদ্দিগকে চন্নম আঘাত দিয়! মুরাদ আবার শান্তি 

লাভে ব্যগ্র হইর। পড়িলেন। ১৪৪৪ পুষ্টাবের প্রথমে তিনি পুনরায় পুত্রেখ 

অন্ুকুলে সিংহাসন ত্যাগ কির] ম্যাগনেসিদ্রায় প্রস্থান করিলেন । কিন্তু 

বালক মোহাম্মদ তখনও রাজ্য শাসনের যোগ্যত! অজ্জন করেন নাই।' 

জেনিসেবিরা! বিদ্রোহী হইয়া! বেতন-নুদ্ধি দ্রাবী করিয়া বসিল। মুরাদ 

যে সকল প্রবীণ রাজনৈতিক পুরুষকে পুত্রের উপদেষ্টা নিযুক্ত করিয়া 

বান, তাঁহারা ভূতপুর্ধ প্রভৃকে পুনরায় রাজদও গ্রহণের জন্য ধরিয়া 

পড়িলেন। তাহাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে বুদ্ধ সোলতান আবার নির্জন- 

বাস ত্যাগ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন । লোকে তাহাকে 

মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিল। তিনি বিদ্রোহের প্রধান পাগ্ডাগুলিকে 

শান্তি দিয়! অগ্তান্ত লোককে ক্ষমা করিলেন । দেখিতে দেখিতে সর্বত্র 

৬৬৮. 



মহামতি মুরাদ 

পূর্ণ শান্তি গ্রতিষ্ঠিত হইল। সোলতান তৃতীয় বার সিংহাসন ত্যাগে 
সাহসী হইলেন না। এবার তিনি অক্ষুপ্ন গৌরবে ছয় বৎসর রাজত্ব 

করিলেন। তাহার সফল অভিযানের ফলে পেলোপোনেসামের ক্ষুন্্ 

রাজন্যবর্গ তাহাকে কর দানে বাধ্য হইলেন । ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে কসোভো 

প্রাশ্থরে তিন দিন যুদ্ধের পর পূর্ব শক্র হুনিয়াডিকে পুনরার গুরু তরবূপে 

পপাঁজিত করির1 ১৪৫১ খুষ্টাব্দে আদ্রিরানোপলে তাহার মৃত্যু হইল। 

অবস্থার চাপে পড়িয়া কোন কোন বাজ বাজ্যত্যাগে বাধ্য হইয়াছেন । 

কিন্তু রাজত্বের স্থখ-ছুঃখ উপভোগ করির] স্বেচ্ছায় ছুই বার সিংহাসন 

ত্যাগ ও রাজদণ্ড পুনগ্রহণের গৌরব একমাত্র মুরাদেরই প্রাপ্য । 

মুরাদ সন্মান ও ন্যায়পরার়ণতার সহিত ত্রিশ বসর রাজত্ব করেন। 

তিনি যেমন ক্ষমতাশালী, তেমনি মহৎ ছিলেন। দীর্ঘ ত্রিশ বংসরের 

মধো কোন অসম্মানজনক কার্ধ্ে তাহার নাম কলঙ্কিত হয় নাই। গ্রীক, 

তুর্ক সকল এঁতিহাসিকই এক বাক্যে তাহার মহৎ গুণাবলীর প্রশংসা 

করিয়া গিরাছেন। ক্যাণ্টেমির বলেন,“তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি, সাধু, 

সাহসী, সহিষ্ণু, সদয়, শিক্ষিত, ধার্মিক, মুক্তহস্ত ও মহামান্য সত্রাট এবং 

পণ্ডিত, শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকের উতসাহদাতা ছিলেন। কেহ তদপেক্ষা 

অধিক জয়লাভ করেন নাই; কেবল" বেলগ্রেদই তাহার হস্তে রক্ষা 

পার। তাহার আমলে"''নাগরিকেরা ধনী ও নিরাপদ ছিল। যখন 

তিনি কোন নৃতন দ্বেশ জয় করিতেন, প্রথমেই সেখানে মস্জেদ, সরাই, 
কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন করিতেন। প্রতি বংসর তিনি হজরতের 

বংশধরগণকে সহত্র ন্বর্ণমুদ্রা দান করিতেন, এবং মক্কা, মদীনা ও 

জেরুসালেমের ধার্মিক লোকদের জন্য ২৫০০ মোহর পাঠাইত্েন |” 

যুদ্ধে ও মন্ত্রণায় তাহার যোগ্যত। ও উদ্যম বাস্তবিকই প্রশংসনীয় । যথেষ্ট 

৬৯ 



তুরফের ইতিহাস 

কারণ না থাকিলে তিনি যুদ্ধে নামিতেন না; বশ্ঠতা শ্বীকার করিলেই 

তিনি যুদ্ধ বন্ধ করিতেন। কখনই তিনি জন্ধি ভঙ্গ করিতেন না; সে 
যুগের খ্ ষ্টান বীরদের অপেক্ষা সাধৃতায় তিনি অতুলনীয়রূপে শ্রেষ্ট। 
তাহার উদারতাও প্রণিধানযোগা | যেখানে লেডিস্লাস নিহত 

হন, সেখানে একটী স্তম্ত নির্মাণ করিয়া দিয়া তিনি তাহার 

সাহসের প্রশংস1 ও দুর্ভাগোর জন্য শোক প্রকাশ করিয়া! একটা শিলালিপি 

থোদাইয়া! দেন। 

মেহ-পরায়ণতা তাহার চরিত্রের অন্ততম প্রধান গুণ। তাহার 

যে তুই ভ্রাতার জন্ত সোলতান মোহাম্মদ অস্থির হইয়া পড়েন, 

তিনি নিরাপদতার দোহাই দিয়া তাহাদিগকে হত্যা ত করেনই 

নাই, রং আমরণ তাহাদের সহিত সসম্মানে সদয় ব্যবহার করেন! 

ক্রসার প্রাসাদে মহামারীতে তাহাদের মুত্যু হইলে তিনি অত্যন্ত 

শোকাকুল হইয়া পডেন। কার্মিয়ান-রাজের সহিত সোলতানের এক 

ভগিনীর বিবাহ হ্য়। তাহার খাতিরে তিনি এই বিশ্বাসঘাতককে 

পরাজিত করিয়াও ক্ষমা করেন। অপর ভগিনীর অনুরোধ ও অশ্রপাতে 

ব্যথিত হইয় ভীষণ-প্রকৃতি হুনিরাডিব হাত হইন্তে চেলেবি মোহাম্মদদকে 

উদ্ধার করিবার ক্ন্ভই তিনি প্রধাঁনতঃ সেজেদিনের সন্ধি স্থাপনে সম্মত 

হন। অন্তে যে ক্ষেত্রে রাজ্যের জন্ পুত্র হত্যা করে, সে ক্ষেত্রে তিনি 

পুত্রশোকে এতই কাতর হইয়া পড়েন যে, সিংহাসন ত্যাগেও কুষ্টিত হন 

নাই । রাজার পক্ষে এরূপ স্নেহপ্রায়ণত। জগতে ছুলভ | তাঁহার “মহামতি? 

উপাধি বাস্তবিকই সার্থক । 

নরপতি হিসাবে মুরাদ সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ ভূপতিবুন্দ অপেক্ষা 

নিক ছিলেন নাঁ। তুর্ক জাতিকে পুর্ববে কখনও হুনিয়াডির ন্যায় এত 
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মহামতি মুরাদ 

ভীষণ ও প্রবল শক্রর সম্মুখীন হইতে হয় নাই। তাহার নেতৃতে 
সমগ্র খৃষ্টান জগত তুর্ক ব্তাড়নে একত্র হয়; মুরাদ এই সম্মিলিত 

বাহিনীর বিরদ্ধে কেবল আত্মরক্ষা করেন নাই, গৌরবের সহিত 

রাজ্য বিস্তার করিয়া যান। ইহা অত্যন্ত অসাধারণ কাজ। নোলেস্ 

বলেন, “কে আমুরাথ (মুরাদ ) অপেক্ষা বড় যুদ্ধ বা বড জয়লাভ 

করিয়াছে? কে এতগুলি গর্বিত, যুদ্ধ-প্রির জাতিকে পরাজিত করিতে 

সমর্থ হইয়াছে? বহু পরাক্রান্ত রাজাকে পরাভূত করিয়া আমুরাখই তুর্ক 

সাম্রাজ্যের পূর্ণ গৌরব পুনরানয়ন করেন। তিনিই এসিয়ায় বহু রাজ্য 
জয় ও ইউরোপে অনেক রাজাকে বগ্ঠতা স্বীকাঁরে বাধ্য করেন। হাঙ্গেরী 

ও পোলাণ্ডের রাজ! লেডিস্লাস তাহার হস্তে নিহত হন; বিখ্যাত 

যোদ্ধা হুনিয়াডিকে তিনি একাধিক বার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়৷ দেন। 

এত রাজ্য, এত জাতি ও এত রবাঁজ-দণ্ডের মালিক আজ ফোথায়? 

আজ তিনি মৃত কর্দম-পুত্তলিক1 মাত্র। তাহাকে ক্রসায় সমাহিত করা' 

হয়; সাধারণ তুর্কদের কববের সহিত তাহার কবরের কোনই পার্থক্য 

নাই । যাহাতে খোদ্াতা”্লার দয়া ও দোয়া চন্দ্র-সর্যের কিরণ এবং 

বুষ্টি ও শিশির রূপে কবরের উপর পতিত হয়, তজ্জন্য তিনি অন্তিম কালে 

কবর-মন্দিরের ছাদ নির্মাণ করিতে নিষেধ করিয়া যান ।” 



হভ্লচ্টীন্ভিন্বোশিল জন্ম 

পিতার মৃত্যুকালে মোহাম্মদ (২য়) ম্যাগ নেসিয়ার শাসনক ভা ছিলেন | 

উপ্গীর আজম তাহার নিকট দ্রুতগামী দূত পাঠাইলেন। অল্প কেক 

দিনের মধ্যেই শাহজাদা আর্রিয়ানোপলে গিয়া! নিভয়ে তৃতীয় বাঁর রাজ্য 

পরিচালনার ভার লইলেন। এসি ও ইউরোপের দুতবুন্দ আসিয়া 

তাহাদের শুভেচ্ছা! জানাইয়। তাহার বন্ধুত। কামনা করিলেন । দিপ্বিগয়ের 

প্রবল বাসন! গোপন রাখিয়া তিনি আপাততঃ সকলকেই শান্তির বাণী 

শুনাইয়া বিদায় দিলেন। 

দ্বিতীয় মোহাম্মদ বহু যুদ্ধ ও বহু নগর জয় করেন। কিন্তু কনষ্টার্টি- 
নোপল জয়ের জগ্যই তিনি 'দিগ্বিজয়ী” উপাধিতে ভূষিত হন। গ্রীক 

আটের] নিজেরাই বরাঁবর নিজেদের বিপ্র ডাকিয়া আনিতেন। কোন 
নূতন সো'লতান সিংহাসনে বহ্িলেই তাহাদের কাধে ভূত চাপিয়া বসিত। 

মুরাদ রাজ্য লাভ করিলে ম্যানুয়েল আহ্মকের গ্ঠার তাহার বিরুদ্ধে জাল 
মোন্তফাকে দাঁড় করাইয়া দ্বেন। এসিয়া মাইনরে যুদ্ধ না! বাঁধিলে সোলতান 
তখনই কনষ্টার্টিনোপল জয় করিয়! লইতেন। সম্রাট যে শিক্ষা পান, 

তাহাতে আর কেহ ত'ণহার পদাঙ্কানুসরণ না করারই কথা । পরবর্তী ত্রিশ 
বংসরের মধ্যে তৃর্কদের ক্ষমতা ও সামরিক মর্যাদা! নিরন্তর বৃদ্ধি পাইতে 

থাকে। তথাপি মুরাদের মৃত্যুর পর নবীন সম্রাট কনষ্টাণ্টাইন পেলিও- 
লোগাস ম্যানুয়েলের পাগলামির অনুকরণ করিলেন । মহামতি সোলতান 

সিংহাসন ত্যাগ করিলে বালক মোহাম্মর্দ এক বারও সাম্রাজ্য শাসন করিতে 

পারেন নাই। তাহা! হইতে কনষ্ান্টাইন তাহাকে অপদার্থ বলিয়া! মনে 

করিলেন। মোহাম্ম্ব তখন আর চৌদ্দ, পনর বৎসরের বালক নহেন, 
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কনফ্টান্টিনোপল জয় 

একুশ বৎসরের পূর্ণ যুবক | বিগত্ত ছয়, সাত বৎসরে তাহার তেজ-বীর্স্য 
9 দৃঢ়তার কত বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহ। চিন্তা না করয়াই তিনি 

সোলতানের সহিত বিবাদ বাধাইয়৷ দ্রিলেন। 

শাতজাদা সোলায়মানের এক পৌত্র কনষ্টাণ্টিনোপলে নজর-বন্দী 
ছিলেন। তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সম্রাট বাষিক তিন লক্ষ মুদ্রা 

পাইতেন। গ্রীক দূতেরা সোলতাঁনের শিবিরে আসিয়া আরও বেণী 

টাকা দাবী করিধা বসিলেন; না দিলে তাহারা বন্দী শাহজাদ। 

অখানকে ছাড়িয়া দ্িবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। উজীর খলীল তাহা- 

দ্িগকে এই মূর্খতার জন্য বন্ধুভাবে তিরস্কার করিলেন; কিন্কু সোলতান 

অপ্রস্তত অবস্থার সম্রাটকে চট্টাইবার মত আহ মক ছিলেন না। ইউরোপে 

ফিরিয়া গিয়া] তাহাদের অস্থবিধার প্রতীকাঁর ও গ্রীকর্দের প্রকৃত স্বার্থ? 

রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া তিনি দুতগণকে শিষ্টতার সহিত ভরসা 

ধিলেন। কারামন-রাজের সহিত তখন তাহার যুদ্ধ চলিতেছিল। তাছার 

গর্বব খর্ব করিয়া তিনি তাহাকে ব্শ্ততা স্বীকারে বাদা করিলেন । 

হুনিয়াডির সহিতও তাহার তিন ব্খসরের জন্য এক সন্ধি হইল। এইরূপে 

পুর্ব ৪ পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া মোহাম্মদ অবঙ্ঞাভরে গ্রীক 
দুতগণকে তাড়াইয়া দিলেন । 

ওসমানের স্বপ্র দর্শনের পর হইতেই কনষ্টান্টিনোপলের উপর তুর্কদের 

নুনধ দৃষ্টি ছিল। বায়েজিদ্,মুসাওমুরাদ্দ ইহা অবরোধ করেন । অবশ নগরের 
বাহিরে তখন সম্রাটের হাতে আর কিছুই হিল না। তথাপি নাঁজধানীব 

শবর্যয, সৌন্দর্য্য, দৃঢ়তা ও নৈসর্গিক অবস্থান ইহাকে লোভনীয় করিয়া 
রাখিয়াছিল। সম্রাটের ছর্ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া মোহাম্মদ চিরতরে 

তাহার বিষ-দাত ভগ্ন করিতে দুঁ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন । ম্যান্ুয়েলকে সংযত 
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রাখিবার জন্ প্রথম মোহাম্মদ বস্ফোরাসের পূর্ব তীরে আনাতুলু হিসার 

নামে একটা দুর্গ নির্মাণ করিয়া যান। দ্বিতীয় মোহাম্মদ ইহার বিপরীত 
দ্রিকে কনষ্টান্টিনোপল হইতে পাঁচ মাইল দুরে যেখানে প্রণালীর পরিসর 
সর্বাপেক্ষা কম, সেখানে রুমেলি হিসার নামে আর একটা দুর্গ নির্্ান 

আ'রস্ত করিয়! দিলেন । কনষ্টাপ্টাইন ইহার প্রতিবাদ করিলে তিনি প্রকাশ্যে 

যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এক হাজার রাজ-মিন্ত্রি ও দুই হাজার মজুরের 
কঠোর পরিশ্রমে তিন মাসে ছুর্গটী সমাপ্ত হইল। ইহার প্রাচীরের বেড় 
বিশ হাত ছিল। চারি শত সৈন্য ছুর্গ মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়া সমুদ্রগামা 

জাহাজগুলি হইতে শুক্ধ আদায় করিতে লাগিল। দুর্গ দুইটা অদ্যাঁপি 

বর্তমান আছে ; আজিও উহারা বন্ফোরাশ পাহারা দিতেছে । 

শীত খতু রণ-সঙ্জায় অতিবাহিত হইল। আরবান নামক এক 

হাঙ্গেরীয় ৭্টানের সাহায্যে মোহাম্মদ একটা বিশাল ও বহু ক্ষুদ্র কামান 
প্রস্তুত করিলেন। বৃহৎ কামানটা হইতে সাত মণ গোলা এক মাইলের ও 

অধিক দূরে নিক্ষিপ্ত হইত। এসিয়া ও ইউরোপ হইতে ভারে ভারে 

রণ-সম্তার অ'নিল। ৭০০০০ সৈন্য ব্যতীত ৩২০ খাঁন! জাহাজের একটা 

নৌ-বহরও গঠিত হইল। তন্মধ্যে আঠার থানাকেই রণ-তরী বল! যাইতে ' 
পারে; অপরগুলি সৈম্ত ও মাল বহনের জন্য বৃহৎ নৌকা মাত্র । কেবল 

যুদ্ধ-সঙ্জা করিয়াই মোহাম্মদ তৃপ্ত হইলেন না । তিনি আহার-নিদ্র! 
ভুলিয়া কামান বসাইবার, সৈম্ত সাঙ্জাইবার ও সুড়ঙ্গ খনন করিবার উৎকুষ্ট 

স্থান সম্বন্ধে সেনাপতিদের সহিত বারংবার আলোচন1] করিতে লাগিলেন । 

বস্ত্তঃ তাহার অভিযানের ব্যবস্থায় সিজার ও নেপোঁলিয়নের অবলদ্বিত 

সমস্ত প্রশংসনীয় কৌশলেরই পরিচয় পাওয়! যায় । 

গ্রীক সম্রাটও তুল্য যোগ্যতার পরিচয় দ্রিলেন। কিন্তু তিনি আত্ম- 
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রক্ষার জন্য পোপের সহিত মিলিত হুইবাঁব চেষ্টা করায় গ্রীকেরা তাহার 

প্রতি বিরক্ত হইরণ পড়িল। গোড়া শ্রীকদের নেতা গ্র্যাণ্ড ডিউক নোটারাস 

প্রকাশ্তেই বলিতেন, তিনি কনষ্টান্টিনোৌপলে পোপের সুকুটের চেয়ে 

সোলতানের পাগড়ী দেখাই ভাল মনে করেন। এক লক্ষ নাগরিকের 

মধ্যে মাত্র ছয় সহত্র লোক নগর রক্ষায় সমবেত হইল । পোঁপ কিছু অর্থ 

ও সৈন্ত সাহাঁধা পাঠাইলেন। জ্েনোয়া, ভেনিস ও আরাগন হইতে ও 

কিছু স্ম্যৈ সাহাব্য আসিল। খৃষ্টান সৈন্ত-সংখা!। সর্বস্তদ্ধ নয় হাজারে 

উঠিল। নগর-প্রাচীরের অভ্যন্তরে থাকিরা বিরাটতর শক্র বাহিনীকে 

বাঁধা দানের পক্ষে এই সৈন্ত অপর্যাপ্ত নহে। খুষ্টান জাহাজের সংখ্যা 

মাত্র চৌদ্দ খান! হইলেও এগুলি তুর্ক রণ-তরী অপেক্ষা বৃহত্তব ও উচ্চতর 
ছিল; কাজেই শত্রুপক্ষের ক্ষুদ্রতর জাহাঁজগুলিকে সহজেই পরাজিত 

করিতে পারিত। 

বিজন, মেসেম্বি যা, একেলাম প্রদ্ভতি কৃষ্চ সাগরের তীরবর্তী গ্রীক 

নগরগুলি "আহ্বান শাত্রঈ তুর্কদের সন্মখে দ্বার খুলিয়া দিল) কেবল 

সেলম্বিযা কিছু দিন 'আত্মরক্ষা করিল। কিন্তু মোহাম্মদ স্বয় আসিলে 

উহা9 মাথা নত করিতে বাধ্য হইল । অবশেষে রাজধানীর পাঁলা 

আসিল। কনষ্টান্টনোপলকে একটী বিরাট ত্রিভুজ বলা যাইতে পাবে । 

ইহার ছুই বাহু সমুদ্র; স্থল-ভাগ ছয় মাইল দ্বীঘ”; সমগ্র নগর চৌদ্দ মাইল 

দ্বী্ঘডবল প্রাচীর ও এক শত ফুট গভীর পরিখা! দ্বারা সুরক্ষিত। ১৪৫৩ 

খ্ষ্টাবের ৬ই এপ্রিল তুর্ক বাহিনী স্থল ভাগ বেষ্টন করিয়া ফেলিল। 

তাহাদের প্রন্তর-বুষ্টি পুরু প্রাচীরের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারিঙ্গ না। 

রক্ষী সৈন্ঠের! “গ্রীক অগ্নির সাহায্যে আক্রমণকারীদিগকে হটাইয়। দিল । 

পরিখা ভরাটের চে! করিয়াও তুর্কেরা সফলকাম হইল না। দিবাতাগে 

৭৫ 



তুরক্ষের ইতিহাস 

তাহারা যে সকল বুক্ষ-কাও প্রভৃতি নিক্ষেপ করিত, গ্রাকের। রাত্রি- 

মধ্যেই তাহা পরিফার করিরা ফেলিত। দেওয়ালের নিয়ে স্ড়ঙ্গ খনন 

করিরা উহা? ভূ-পাতিত কতবার চেটা চলিল? গ্রীক ইঞ্জিনিয়ারের! 

তাহাও ব্যর্থ করিয়া দ্িল। সমুদ্রেও সোলতাঁনের পরাজয় ঘটিল। 

চারি খানা জেনোয়ার ও এক খানা গ্রীক জাহাজ এপ্রিলের মধ্যভাগে 

নগরে সৈম্ত ও রণ-সম্ভার লইয়া আসিল। দেড় শত তুর্ক জাহাজ 

উহ্বাদ্বের গণ্তিরোধ করিতে পারিল না। তাহারা তথনও নৌ-যুদ্ধে 
খষ্টানদের ন্যায় দক্ষতা অঞ্জন করিতে পারে নাই । তাহাদের জাহাজ- 

গুলি নীচু ছিল বলিয়া! তাহার! খুষ্টান জাহাজে উঠিয়া আক্রমণ চালাইতে 

পারিল না। পক্ষান্তবে খুষ্টানেরা উচ্চতর স্থান হইতে গ্রীক অগ্থি নিক্ষেপ 
করিয়া তাহাদিগকে তাড়াহযা দ্িল। এই অদ্ুত দ্বাহ্য পদার্থের এমনি 

গুণ যে, ইহা জলেও নিধিত না। 

মোহাম্ম্ধ জারক্নেসের স্তায় একবার ব্যর্যকাম হুইয়াই পশ্চা্পদ্র হইবার 

পাত্র ছিলেন না। ঠিনি জল, স্থল উভয় দ্িকৃ হইতে যুগপৎ নগণ 

আক্রমণের চেষ্টা পাইলেন । কিন্ক পোতাশ্রয়ে প্রবেশের কোনই উপায় 

ছিল না। এক দুভেপ্্য শৃঙ্খলে সমুদ্র-মুখ বন্ধ থাকিত। আট খান। 

বৃহৎ ও বহু ক্ুদ্রজাহাজ নিরন্তর উহ! পাহারা দিত। তদুপরি সমুদ্রে 

নৌ-যুদ্ধেরও আশঙ্ক! ছিল। এই. জর্টিল অবস্থায় মোহাম্মদের মাথায় এক 
বিম্মরকর বুদ্ধি খেলিল। তিনি স্থল-ভাগের উপর দ্বিরা তাহার নৌকা 

ও রণ-সম্ভার বশ্ফোরাস হইতে পোতাশ্রয়ের উচ্চতর অংশে চালান দিবার 

ছুঃসঙ্কল্ল কবিলেন। উভয় স্থানের দুরত্ব প্রায় দ্বশ মাইল; তাহ বন্ধুর 

পাছাড়-জঙ্গলে পরিপূর্ণ । মোহাম্মদের সামরিক প্রতিভ1 এই সমস্তাঁও 

সমাধান করিয়া ফেলিল। তাহার ম্তুরেরা' জঙ্গল কাঁটির! রাস্তা প্রস্তুত 
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করিয়া তাহার উপর দৃঢ় ও প্রশস্ত তক্ত1! ফেলিয়া! দিল । মিম্ত্রীরা চরিব ঘসিয়া 

তক্তাগুলিকে পিচ্ছিল করিল । উহার্দের উপর দিয়া কপি-কলের সাহায্যে 
মাত্র এক রাত্রির মধ্যেই ১৮৬ খানা জাহাজ টানিয়! নিয়া পোতাশ্ররের 

মগভীর অংশে স্থাপিত হইল। গ্রীক জাহাজ গুলি ধু নিয়ে গভীর জলে 

অবস্থিত ছিল। মোহাম্মদ ১০০ হাত দীর্ঘ ও ৫০ হাত প্রশস্ত একটা 

ভাঁলমান সেতু প্রস্তুত করিয়া! তাহার উপর একটী বুহৎ কামান বসাইয়া 

উহার মুখ শক্র জাহাজের দিকে ফিপাইয়! দ্রিলেন। এইরূপে নৌ-বাহিনীর 

পশ্চাভাগ রক্ষার ব্যবস্থা করিদ্না সোলতান চারি কুড়ি জাহাজের সাহায্যে 

প্রাচীরের ছুর্দলতম অংশ আক্রমণ করিলেন । গ্রীকেরা রাত্রিকালে তুকঁ 

জাহাজ ও সেতু জালাইয়৷ দ্বেওয়ার বৃথা চেষ্টা করিল । তাহারা সোলতানের 

সতক” প্রহরীদেব চক্ষে ধুলা নিক্ষেপ করিতে পারিল না। তাহাদের 

অগ্রগামী জাহাজগুলি ধৃত বা জল-মগ্র হইল তুকেরা ৪* জন পাহসী 

পৈনিককে ধরিরা নিয়া তরণারি-মুখে নিক্ষেপ করিল । সমাট ২৬০ জন 

মোৌসলমান বন্দীকে হত্যা করিয়া চক্রবুদ্ধি সহ তাহার প্রতিশোধ আদায় 

করিলেন । 

চল্লিশ দিন অবরোধের পর অবশেষে কনগ্টান্টিনোপলের পতন-কাল 
ঘনাইয়া আসিল। অবিশ্রান্ত যুদ্ধে বারুদ ও সৈন্-সংখ্যা হ্রাস পাইল। 

নিরন্তর গোলা-বৃষ্টির ফলে চার্টী বুরুজ ও প্রাচীরের বহু স্থান ভারা 

গেল। ভগ্নস্থানের ইষ্টকাি পড়িয়া পরিখা প্রায় ভরাট হইয়া! আপিল । 

অর্থাভাবের দরুণ সম্াটকে বাধ্য হুইরা গিজ্জর অর্থে হাত দিতে হইল। 

ইহাতে নাগরিকদের মধ্যে বিরক্তি-গুঞ্জণ উঠিল। জেনোয়! ও ভেনিসের 
নেতারা পরস্পরকে ভীরু, বিশ্বাসঘাতক বলিয়া! অপবাদ দ্বিতে লাগিলেন । 

সআাট বুথাই সেণ্ট পোফিয়ায়গিয়। চক্ষু-জলে বক্ষ ভাসাইলেন। নাগরিকের; 
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না-হক্ মেরীর যুঙ্তি নিরা মিছিল বাহির করিল। তাহাদের কাতর-ধ্বনি 

পাাণ-প্রতিমার কানে পৌছিল না। 

২৪শে মে সোলতান সমআ্াটকে নগর সমর্পনে আহ্বান করিলেন ; 

তিনি তাহাতে অসম্মত হওয়ায় ২৯ মে প্রত্যুষে তুকেরা যুগপৎ স্থল ও 

জল পথে আক্রমণ আরম্ভ করিল। সোলতান ঘোষণ! করিলেন, সৈন্তেরা 

সমস্ত বন্দী ও লুণ্ঠিত দ্রব্য পাইবে, কেবল পূুর্ত-কাধ্য ও অন্রালিকাগুলি 

তাহার থাকিবে। ইহাতে তাহাদের উৎসাহের অন্ত রহিল না। নিহত 

দৈনিকের শবে পরিখা! ভরিরা গেল। অবশিষ্ট সৈন্তেরা তাহার 

উপর দিয়া প্রাচীরের দিকে ছুটির] চল্রিল। ছুই ঘণ্টা পর্য্যস্ত 

গ্রীকের। তাহাদিগকে বাধা দিয়া রাখিল। শেষে সোলতান স্বয়ং 

জেনিসেরিধিগকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন । জেনোয়ার 

বীর গিষ্টিনিরানি সমঞ্াটের দক্ষিণ হস্ত-স্বূপ ছিলেন। এই সময় 

তিনি আহত হইলেন । ফলে খ্ষ্টানেরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। 
এতদ্র্শনে হাসান নামক এক দৈত্যাকৃতি সৈন্য বহ্িঃপ্রাচীরে উঠির। 

পড়িল। আরও ত্রিশ জন তাহার অনুসরণ করিল। হাসান ও তাহার 

আঠার জন মহচর এই দুঃসাহসের ফলে প্রাণ বিসজ্জন দিল; কিন্তু 

সোলতানের উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হইল । দলে দলে তক তাহাদের অনুকরণে 

প্রাচীরে উঠিয়া পড়িল। গ্রীকেরা পশ্চাতে হটিয়া! গেল। কিছুক্ষণ বাধা 

প্রানের পর সম্রাট নিজে আহত ও নিহত হইলেন । তাহার সৈন্যের 

হতাশ হইন্ব। নগরের ভিতরে পলাইরা! গেল। বিজয়ী তুকেরা অভ্যন্তর- 
প্রাচীর ভাঙ্গিয়া রাজপথে ঢুকিয়া পড়িল। ঠিক সেই সময় নৌ-বাহিনীও 
ফেনার দ্বার ভার্গিরা৷ সঙ্গীদের সহিত মিলিত হইল । থস্র, থাকান 

ও খলীফার! যে মহানগর জয় করিতে পারেন নাই, ৫৩ দিন অবরোধের 
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পর এইরূপে তাহ! সোলতান মোহাম্মদের হাতে আসিল । এত দিনে 

ওন্মানের স্বপ্ন সফল হইল। 

প্রায় ছুই হাজার থুষ্টান বিজয়ী সৈন্যদের হাতে প্রাণ বিসঙ্জন দিল। 
অবশেষে তাহার! যখন দেখিতে পাইল, কেহই তাহাদিগকে বাধ! দিতেছে 

না, তখন তাহারা তরবারি কোবধ-বদ্ধ করির! লুগ্ঠনে মন দিল। প্রায় 

ধাট হাজার নর-নারী, বালক-বালিক! তাহাদের হস্তে বন্দী হইল। 

দ্বিগ্রহরের কিছু পূর্বে সোলতান নিজে মহাসমারোহে নগরে প্রবেশ 

করিলেন । তাহার আদেশে সেন্ট, সোকিন গিজ্জ1 মস্জেদে পরিণত 
তহল। নিনি উহা! উচ্চ মিনার, বুক্ষ-কুঞ্জ ও প্রত্রবণে সুশোভিত 

করিলেন। কনষ্টাপ্টাইনের মৃতদেহ খুঁজিরা আনিয়া! তিনি তাহার মৃত্যু 

সন্ধে স্থির-নিশ্চিত ভইয়া সম্মানের সহিত উহ সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা 

করিয়া দ্িলেন। নোটারান ক্ষম] চাহিলেন। সোলতান তাহার স্ত্রীন 

মন্থথের কথা শুনিয়! স্বয়ং তাঁহাকে সান্ন! দরিয়া আঁসিলেন । অন্যান্য 

প্রধান কর্মচারীকেও ক্ষমা করা হইল। সোলতান নিজে তাহাদের 

কয়েক জনের মুক্তিপণ দিলেন । কিন্তু তাহারা এই মহান্ুভবতার 
মর্যাদা রক্ষা না করিয়া শীঘ্রই বড়যন্ত্রে ণিপ্ত হইলেন। প্রাণ দিয়া 
াহাদ্দিগকে এই কৃতদ্বতার প্রার়শ্চিন্ত করিতে হইল । 

গ্রীকর্দের সন্তোষ সাধন ও কনষ্টার্টিনোপলের পূর্ব্ব গৌরব পুনরানয়নের 
জন্য মোহাম্মৰ যে ব্যবস্থা করিলেন, তাহাতে তাহার গভীর দুর-দৃষ্টি ও 

সাঁজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বাধীনত! অপেক্ষাও গৌড় 
মত গ্রীকদধের নিকট অনেক প্রিয়তর ছিল। কনষ্টাপ্টাইন লার্টিন মত 

গ্রহণ করায় তাহারা অত্যন্ত বিরক্ত হয়। রাজধানী জয়ের মাত্র দশ দিন 

পরে ( ১লা জুন) মোহাম্মদ এক জন নূতন পেটিয়াক্ণ নিধুক্ত করিয়া 
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তাহাদের সন্তোষ সাধন করিলেন । তিনি নিজকে "গ্রীক চার্চের রক্ষক” 

বলিয়। ঘোষশা করিলেন; পলাতক নাগরিকের! নগরে আমিতে আহ্ত 

হইল; সোলতান তাহাদের ধন-প্রাণ নিরাপদ বলিয়1 প্রচার করিলেন। 

ফলে তাহার| দলে দলে জন্মভূমিতে ফিরিয়া! আমিল। কিছু দিন পরেই 

তিনি গ্রীকদিগকে একটা অনন্দ দিলেন; তাহার বলে তাহারা অবাধে 

ধর্ম-কর্্ম করিবার ও গিজ্জীণ ব্যবহারের অধিকার পাইল; পেটিয়াকের 

দেহ পবিত্র বলিয়া! ঘোষিত হইল) তিনি ও অন্যান্য যাজক যাবতাধ 

রাঁজ-কর হইতে রেহাই পাইলেন । কনষ্টান্টিনোপলের অদ্েক খৃষ্টান- 
দিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু পূর্বেই গ্রীক অধিবাপীর সংখ্যা 

হান পাগওগ়ার তিনি সেপ্টেম্বরের মধ্যে আনাতোলিয়া ও রুমানিয়া হইতে 

পাঁচ হাজার পরিবার আমদানী করিলেন! কোন নূতন রাজ্য জর 

করিলেই তিনি এভাবে লেক আনাইয়া কনষ্টান্টিনোঁপলে তাহাদের 

বাসস্থান দিতেন। ফলে তাহার রাজত্ব শেষ হওয়ার পূর্ববেই উহার লুপ্ু 

গৌরব ফিরিয়া আপিল; কিন্তু উহা! আর গ্রীক নগর রহিল না । তুর্ক, 

বুলগার, সাঁভিয়ান, আলবেনিয়াঁন ও অন্যান্য জাতী গোক উহার বাসিন্দ' 
হইয়া গেল। 



কনষ্টার্টিনোপল জয় দ্বিতীয় মোহাম্মদের রাজত্বের প্রধান ঘটন? 
হইলেও ইহাই তাহার একমাত্র অবদান নহে | তিনি ওয়ালেচিয়ার 

রাজা শূলী ভ্যাডকে (€ ৬159 (16 [1002191 ) বিতাড়িত করেন। 

8৫৪ খুষ্টাকে মোরির! বাঁ পেলোপোনেসাস তাহার অধিকারে আসে । 

তিনি সাভিয়া ও বোস্নিয়! খাস দখলে আনয়ন করেন। বোস্নিয়ার রাজা 

প্রাণরক্ষার অঙ্গীকারে সপুত্রক আত্মসমর্পণ করিলেও প্রধান মুফতির হস্তে 

নিহত হন। | 

উন্তর সীমান্তে মোহাম্মদ অনুরূপ সফলতা লাভ করিতে পারেন 
নাই । ১৪৫৬ খুষ্টান্দে তিনি বেলগ্রেদ অবরোধ করেন। উহা! তখন 

হাঙ্গেবীর দ্বান বলিয়া বিবেচিত হইত । কাজেই ,হুনিয়াডি অবরুদ্ধ 

নগরের সাহাধো ছুটির আসিলেন। পোপ দ্বিতীয় ক্যালিল্সটাস তুর্কদের 
বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করিলেন। সন্যাসী' জন ক্যাপিষ্টরান পশ্চিম 

হউপোপ হইতে ষাট হাজার সৈম্ত লইরা হুনিয়াডির সহিত মিলিত 

$উলেন । তর্কের! কামানের সাহাঁষো প্রাচীর ভাঙ্গির! নগরের নিয়াংশে 

ঢুকি পড়িল । এই সময় ক্যাপিষ্রান রক্ষী সৈশ্ঠগণকে একত্র করিয়া 

ভীমবেগে শত্রু বাহিনীর উপর আপতিত হইলেন । ছয় ঘণ্টা পর্যন্ত 
ভীষণ যুদ্ধেব পর তিনি তাহাদিগকে শিবির পর্যন্ত তাড়াইয়া লইয়। 
গেলেন। মোহাম্মদ পলাতক সৈম্তগণকে ফিরাইয় আনিবার জন্য বুখাই 

চেষ্টা করিলেন। তিনি নিজে আহত ও জেনিসেরি-সার্দীর হাসান নিহত, 

হইলেন। 'পচিশ হাজার উৎকৃষ্ট সৈন্য রণক্ষেত্রে দেহরক্ষা করিল। তিন 
গত কামান ও যাবতীয় রণ-সম্তার খুষ্টানদের হস্তগত হইল। বিশদ্দিন 
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পরে হুনিয়াডি দেঁহত্যাগ করিলেন; ছুই মাস পর্বে বেলগ্রেদের প্রকৃত 

রক্ষাকর্তী ক্যাপিষ্টানেরও মৃত্যু হইল। পোপ ন্তারতঃ তাহাকে সেন্ট | 

বলিয়া ঘোষণা! করিয়া তাহার প্রতি সম্মান দেখাইলেন । 

আল্বেনিরায়ও সোলতান অনুরূপ বাধ! পাইলেন। পিতা, পুত্র 

কেহই সহজে এপিরাসের জাতীয় বীর এস্কান্দর বেগকে দমন করিতে 

পারেন নাই । তীহার প্ররুত নাম জর্জ ক্যাষ্ট্রিওট । তাহার পিতা জন 

ক্যাগ্রিওট এমালথিরার লর্ড (সামন্ত) ছিলেন। তিনি সোলতানের * 

' অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হইয়া! তাহার চারি পুত্রকে আব্রিরানোপলে 

প্রেরণ করেন। তিন পুত্র বাল্যকালেই গতাস্থ হয়; চতুর্থ জঙ্জের শক্তি, 

সৌন্দর্য্য ও বুদ্ধিতে আকৃষ্ট হইয়া সোলতান তাহাকে পুত্রের স্তার স্নেহ 
করিতে আরন্ত করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি মোসলমানরূপে 

প্রতিপালিত হন।  সোলতান আদর করিয়া তাহার নাম দেন একস্কান্দর 

বেগ। জনের মৃত্টু হইলে তিনি তাহার ক্ষুদ্র রাজ্য সাম্রাজ্যতুক্ত 

করিয়া লন; প্রতিদানে এক্কান্দর বেগ সঞ্জক বের পর্দে নিযুক্ত হন। 

কিন্ত সোলতানের স্সেহ বা পদ্-মর্য্যাদ্া এস্কান্দর বেগকে তৃপ্তি দ্রান 

করিতে পারিল না। তিনি চাহিলেন, স্বদেশের রাজা হইতে 1 

* ক্রেসী ও লেনপুলের মতে জন মুরাদের অধীনত স্বীকার করেন 

কিন্ত গিবন বলেন, ১৪৬৬ খুষ্টান্দে ৬৩ বংসর বয়সে জজ্জঞের মৃত্যু হয়; 
নয় বংসর বয়সে তিনি সোলতানের দরবারে প্রেরিত হন। কাজেই 

১৪০৩ খুষ্টাব্ধে তাহার জন্ম এবং ১৪৯২ থষ্টাব্ধে (প্রথম মোহাম্মদের 

আমলে ) তাহার আদ্রিপ়ানৌপল গমন মুরাদ ইহার বার বৎসর পণে, 

সিংহাসনে আরোহণ করেন । সুতরাং তিনি জর্জকে পুরাতন ক্রীতদ্বাস. 
রূপে প্রাপ্ত হন। 
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হুনিয়াডির সহিত গোপনে তাহার পত্র ব্যবহার চলিত । এক যুদ্ধে 

অগ্রগামী সৈন্যদের পরিচালনা-ভার তাহার উপর ন্ন্ত ছিল। তিনি 
বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া! পত্তাকা ত্যাগ করায় তুর্বদের্ হার হইল। 
পরাজয়ের গোলমালের মধ্যে এস্কান্দর বেগ রইম্ কাতেব বা সোলতানের 

প্রধান পেক্রেটারীকে ধরির! নিরা তাহাকে এপিরাসের রাজধানী ক্রত্ব 
হ*ডিরা দেওরঃন জন্য শাসনকর্তার নামে এক পত্র লেখাইয়া লইলেন। 

লেখা শেষ হও! মাত্রই হতভাগ্য কাতেব সানুচর তরবারি-মুখে নিক্ষিপ্ত 

হঈলেন। সোলতানের পত্র দেখির1 শাসনকর্তা ধূর্ত নও-মোসলমানকে 

কেরা ছাড়িয়। দিলেন । এঞঙ্কান্দর বেগ তংক্ষণাঁ ইস্লাম ত্যাগ করিয়া 

নিজকে থ্ষ্টপধর্্ম ও জন্মভূমির রক্ষক বলিয়া ঘোঁধণা করিলেন । ফলে দলে 
দলে খুষ্টান তাহার পতাকাঁ-নিঘ্নে সমবেত হইল। ফ্রান্স ও জার্মানী 

হইতেও অনেক ছুঃসাহসী সৈম্ত আসিরা জুটল। স্থানীয় তুর্ক সৈন্তেরা 

ব্ট-ধর্ম গ্রহণ বা নিষুরভাবে মৃত্যু বরণ করিতে বাধা হইল। মুরাদ 
একে একে তীহার বিরুদ্ধে ঠিন দল সৈন্য পাঠাইলেন। জঙ্জ তাহা- 

দিগকে তাড়াইপা দিলেন। সোলতাঁন নিজে গিয়াও তূর্গম পার্বত্য 

জনপদে স্থৃধিধা করিতে পারিলেন না। জর্জের সৈন্যের] মারাঠাদের 

সায় গরিলা বা অনিয়মিত যুদ্ধ করিত 7 সন্ম.থে না| পাওয়ার তুর্কেরা তাহা- 

দর সহিত আটিয়া উঠিতে পারিল ন1। 
মোহাম্মদ পিতার চেয়ে বেণী কৃতকার্য্য হইলেন না। সম্ভবতঃ 

ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও পুরাতন বন্ধৃতার খাতিরেই উভয় সোলতান জর্জকে 
শায়েস্তা করার জন্য একাগ্রচিত্তে চেষ্টা করিতে পারেন নাই। ১৪৬১ 
খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদ তাহাকে সাময়িকভাবে এপিরাস ও আল্বেনিয়ার 

লর্ড বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। কিন্তু শীন্্ই ছুই পক্ষে আবার যুদ্ধ 
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বাধিল। এন্কান্দর বেগ আর তুর্ক বাহিনীর গতিরোধে সমর্থ না হইয়া 
৮* সৈন্যসহ ইতালীতে প্রস্থান করিলেন। ১৪৬৭ থৃষ্টান্সের ?৭ই 

জানুয়ারী ভেনিসীয় রাজোর অন্তর্গত লিসালে তাহার মৃত্যু হইল । তাহার 
পলায়নের সঙ্গেই এপিরাস, আল্বেনিয়া ও হার্জেগোভিনিয়। জেল! 

তুরফের তৃন্তভূক্ত হুইয়া গেল। | রে 

অনেক খৃষ্টান এরতিহাসিকের মতে প্রতিহিংসা .ও প্রচ্ছন্ন ধর্-প্রেমই 

এস্কান্দর বেগের বিদ্রোহের কারণ; কিন্ত গিবন তাহা স্বীকার করিতে 

নারাঁজ। নয় বসর বয়স হইতেই তিনি ইস্লামী মতে শিক্ষা প্রাপ্ত 

হুন। শুষ্টধর্্ম সন্বন্ধে তখন তাহার কোন জ্ঞান জন্মিতেই পারে না৷ 
এমতাবস্থায় চল্লিশ বৎসর বয়সের সময় হঠাৎ তাহার মনে খৃষ্ট-প্রেম 
টুঁকিয়। পড়িবার কি কারণ ঘটতে পারে, তাহা বুঝা দুফর। পিতৃরাজ্য 
বাজেয়াপ্ত হওয়ার দরুণ সোলতানের প্রতি তাহার মনে ক্রোধ থাকিলে 

তিনি বহু পূর্বেই স্বদেশে পলাইর়া যাইতে পারিতেন ; দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত 
চুপ করিয়া থাকিয়া প্রভুর নেমক ধ্বংস ও পুরস্কার গ্রহণ করার কোনই 

গরজ ছিল নাঁ। বস্ততঃ স্বার্থের বশবর্তী হইয়াই তিনি এই দ্বণ্য নেমক- 

হারামি কঝেন, কোন মহত্তর বৃত্তির তাড়নায় নহে। তুর্কেরা হুনিয়াডির 

দেশপ্রেমের প্রশংসা করিলেও বিশ্বাসঘাতক ও ধর্মত্যাগী বলিয়। 

এস্কান্দর বেগের নিন্দা করিয়া গিয়াছে । প্রকৃত দেশপ্রেমিক হইলে 

তিনি তাহার কাধ্যের পরিণাম চিন্তা করিয়া! নিশ্চিতই, ইহা হইতে বিরত 
হুইতেন। সামান্য" শক্তি "লইয়া কিরপে তিনি দীর্ঘ বিশ বৎসর 

পর্য্যন্ত তুর সাম্রাজ্যের বিপুল ক্ষমতার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করেন, 

প্রধানতঃ তাহাই তাহার চরিত্রে ভাবিয় দেখিকার বিষয় ॥ 

এস্কান্দর বেগের বিদ্রোছের গুরুত্ব আল্বেনিয়ার ক্ষণস্থায়ী স্বাধীনতায় 
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নহে; হুনিয়াডি ও জন ক্যাপিষ্টান যেমন কিয়ৎকালেন্প জন্য উত্তরাঞ্চলে 
তুক্ের অগ্রগতি রুদ্ধ রাখেন, এস্কান্দর বেগের জন্যও তেমনি তাহার! 
কয়েক বৎসর পধ্যস্ত ইতালীর দিকে অগ্রসর হইতে পারে নাই। 
তাঁহার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা ভেনিস আক্রমণের চেষ্টা পাইল । 
১৪৫৪ খুষ্টাধে এই সাধারণ-তন্ত্ দবীনতা স্বীকার করিয়া সোঁলতানের সহিত 
এক সন্ধি করে । কিন্ত এস্কান্দর বেগের কৃতকাধ্যতায় উহার লুপ্ত সাহস 

ফিরিয়া! আসিল। এই গুদ্ধত্যের জন্য মোহাম্মদ উহাকে শান্তি ধানে 
বদ্ধপরিকর হইলেন,। ছয় বৎসর পর্যন্ত উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলিল। লেস্বস্, 

লেম্নস, সেফালোনিয়। ও অন্যান্য ঘ্বীপ একে একে সোলতানের হাতে 

আসিল | দীর্ঘ অবরোধের পর ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে ইউবিয়া বা নিগ্রোপস্ত 
হমুদ পাশার নিকট আত্মসমর্পণ করিল । ১৪৭৭ খুষ্টান্দে তুর্ক বাছিনী 

আদ্রিয়াতিক সাগরের উত্তর প্রান্তস্থ ফ্রুইলি জেলায় প্রবেশ করিল। 
ভেনিসিয়ানেরা ইসোঞ্জো নদীর মোহন] হইতে গাজ্জ পর্য্যন্ত খাত কাটিয়। 

এবং গার্দিনা ও ফোগলিয়ানিয়ার দুর্গ-বেষ্টিত শিবির স্থাপন করিরা 

বথাই তাহাদের গতিরোধের চেষ্টা পাইল। তুর্কেরা সে বংসরই অক্টোবব 
মাসে উহ! অতিক্রম করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিল। ওমর পাশ 

টেগলিমেণ্টো নদী উত্তীর্ণ হইর1 পিয়াভির তীরে উপস্থিত হইলেন। 

তাহার সৈন্যেরা বিন! বাধায় চারি|দিকৃ লুগ্ঠন করিতে লাগিল। 
ভেনিস ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি সোলতানের সহিত সন্ধি স্থাপন 

করিল (১৪৭৯ )। | | 

সম্রাট কনগ্রাণ্টাইনেকস ভ্রাতা টমাস ও ভেমেট্রিয়াস মোরিয়ার 
ডিদ্পট (রাজা ) ছিলেন। ভ্রাতার মৃত্যুর পর তাহারা ইতালী গমনে 
প্রন্তত হইলেন। কিন্তু বিজগ্নী সোলতান ১২০* ডুকাট কর গ্রহণ 
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করিয়া তাহাদিগকে স্বরাঁজ্যে বহাল রাখিলেন (১৪৫৩ )। সাত বৎসরের 

মধ্যে তিনি তাহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন না। 

ইতোমধ্যে ভ্রাতৃদ্ঘয়ের মধ্যে ভীষণ আত্মকলহ উপস্থিত হইল। আল্- 
বেনিয়ার দুর্দান্ত দন্যুরা তাহাদের রাজ্যে লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চালাইতে 

লাগিল। ডেমেটিয়াসকে বাধ্য হইয়া! সোলতানের সাহাধ্য ভিক্ষা! করিতে 
হইল । ইতঃপৃর্বেই করিস্থ মোহাম্মদের হস্তগত হয়। স্পার্টা অধিকার 
করিয়া তিনি ডেমেটিয়াসকে রাজ্য শাসনের অনুপযুক্ত বিবেচনায় 

সিংহাসন হইতে অপস্থত করিলেন । পদচ্যুত রাজা থেসে একটী নগর 

এবং ইন্ঘস ও নিকটবর্তী দুইটা দ্বীপ পাইলেন; তাঁহার কন্যা সোলতানের 

হেরেমে প্রবেশ করিলেন । টমাস প্রথমে কর ও পরে ইতালীতে 

পলাইয়া গেলেন। পোপ তীহাকে ৬০০০ ডুকাট বৃত্তি দ্রিলেন। তাহার 

পুত্র ম্যানুয়েল স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া! সোলতানের অতিথি হইলেন। 

তৎ-পুত্র ইস্লামে দীক্ষ গ্রহণ করিলে পুর্ব রোমান সম্রাটদের শেষ স্থৃতি 

বিলুপ্ত হইঃ1 গেল। 

গ্রীস ও ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলি এখন প্রধানতঃ তুকর্দের হাতে 
আসিল। কৃষ্ণ সাগবের তীরে তাহারা সিনোঁপি ও ট্রেবিজন্দ জয় করিল। 

সিনোপির রাজা ইস্মাঈল বেগ সোলতানের হুকুম পাইয়াই রাজা ছাড়িয়া 

দিলেন। টেবিজন্দের সআাট* ডেভিড কমেনাসও তাহার পদাঙ্কান্থসরণ 

করিলেন (১৪৬১ )। আত্ম-সমর্পণের শর্তানুষায়ী তাহার জীবন রক্ষ' 

পাইল। তিনি রুমেনিয়ার একটা দুর্গে প্রেরিত হইলেন। কিন্ত 
পারস্তের সম্রাটের সহিত পত্র বিনিময়ের অভিযোগে শীঘ্রই তাহার প্রাণ- 

দ্বণ্ড হইল। ওস্মানিয়! বংশের চির-শক্র কারামনের বাজাও সোলতানের 

বশ্ততা স্বীকারে বাধ্য হইলেন। 

৮৩ 



দিখিজয়ী মোহাম্মদ 

কনষ্টান্টিনৌপলের পর ক্রিমিয়! জয়ই মোহাম্মদের প্রধান কীন্তি। ইহার 

গৌরব তাহার উজীর আজম আহমদ কেছকের € ১৪৭৩-৭) প্রাপ্য । 

সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত তুর্ক সেনাপতিদ্বের মধ্যে তিনি অন্যতম । জেনোয়ার 
সহিত তখন সোলতানের বিবাদ. চলিতেছিল। ক্রিমিয়ার অন্তত 

কাফ ফ! নগর উহার অধিকারভূক্ত ছিল। দৃঢ়তা ও এশ্বর্ষের জন্য উহাকে 
ক্ষুদ্র কনষ্টা্টিনোপল” বলা হইত। এক বিরাট নৌ-বহর ও ৪০০৯০ 

সৈন্য লইয়। ক্ছেক আহমদ ক্রিমিরা যাত্রা করিলেন। চারি দিন 

অবরোধের পর কাঁফ ফ1 আত্ম-সমর্পণন করিল। বিপুল লুণ্ঠিত দ্রব্য বিজেতার 

হস্তগত হইল। তিনি ৪৯০০০ অধিবাসীকে কনষ্টাপ্টনোপলে চালান 

দিলেন। ১৫০০ অভিঙ্গাত-বালক জেনিসেরি হইতে বাধ্য হইল । ইহার 

পর উজীর আজম চেঙ্জিজ খাঁর বংশধরদের হাত হইতে উপদ্ধীপের অবশিষ্ট 

অংশ কাড়িয়া লইলেন (১৪৭৫)। ক্তিমিয়ার খারা তিন শতাব্দীর জন্য 

সোলতানের করদ রাজায় পরিণত হইলেন । 

ইতালীর প্রতি মোহাম্মদের বরাবরই লুন্ দৃষ্টি ছিল। ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে 
তিনি যুগপৎ রোড.ন্ও ইতালী জয়ের জন্য সৈম্ত সজ্জিত করিলেন। 

রোডস্ তখন সেপ্ট জনের নাইটদের অধীন । তাইমুর কর্তৃক ম্মার্ণা হইতে 

বিতাড়িত হইর] তাহারা ১৪১১ খুষ্টাব্ে এখানে বসতি স্থাপন করে। 

যে সকল বাণিজ্য-জাহাজ কনষ্টান্টিনোপল ও আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যে 
যাতায়াত করিত, তাহ লুণ্ঠন করিয়া! তাহারা এক চমতকার ব্যবসায় 
চাঁলাইত। এই জলদস্থ্যদিগকে স্থানচ্যুত করিতে না পারিলে তুর্ক 

নৌ-বহর নিরাপদে পুর্ব ভূ-মধ্য সাগরে বিচরণ করিতে পারিত না। তজ্জন্য 

এপ্রিল মাসে মসিহ. পাশা ১৬০ খানা রণতরী এবং বহু কামান ও সৈম্ত 

লইয়া রোডসে অবতরণ করিলেন। কয়েকটা ক্ষুদ্র স্থান অধিকারের 
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পর প্রধান নগর অবরুদ্ধ হইল। গ্র্যা্ড মাগার পিটার ডা*বুসন 
শক্রদিগকে প্রবল বাধা দান করিলেন । কিন্তু তুর্ক সেনাপতি অসময়ে 

সামরিক কঠোরতা বাঁ অর্থ-গৃধতা না দেখাইলে নাইটেরা কিছুতেই 

দুদের পতন রোধ করিতে পারিত ন!। দ্বীর্ঘকালব্যাপী অবরোধ 

ও ঘোর যুদ্ধের পর তুর্কের ২৮শে জুলাই শেষ আক্রমণ করিয়া হূর্গ- 

প্রাচীরের একাংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া! উহার উপর অন্ধচন্ত্র উড়াইয়। দ্রিল। 

এমন সময় মসিহ. পাশাকে ভূতে পাইল । তিনি ঘোষণা করিলেন, সমস্ত 
লুন্তিত দ্রব্য সোৌঁলতানের বলিয়া গণ্য হইবে । ইহাতে সৈম্তদের বিরক্তি 

ও অসন্তোষের সীমা রহিল না । যাহারা নগরের বাহিরে ছিল, তাহারা 

ভগ্র-স্থানের সহযোগীদের সাহায্যে গমন করিতে অন্বীকার করিয়। বসিল। 

এই সুযোগে রক্ষী সৈন্ঠের! তাহাদিগকে নগরের বাহিরে তাড়াইর! দিল । 

মসিহ. পাশার মূর্খতার ফলে অদ্ধ শতাব্দীর জন্য রোড স্ রক্ষা পাইল । 

এই ব্যর্থতা সত্বেও সামুদ্রিক কর্তৃত্ব অনেকট] তুর্কদের হাতে রহিল। 
তাহার! তখন লিভান্তে দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশের মালিক। তাহাদের 

হুর্মশ্রেণী হেলেস্পণ্ট ও বস্ফোরাল পাহার! দ্িত। ভেনিসের নৌ-সেনাপতি 

'লোরোডানো। পর্য্যন্ত উহা! অতিক্রমের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হন । কোন 
ইউরোপীয় জাহাজ মর্মর1 সাগরে প্রবেশ করিতে পারিত না। ক্রিমিয়া ও 

আজ লাঁগরের তীরে জেনোয়ার যে কয়টা বন্দর ছিল, স্বদেশের সহিত সম্পর্ক 

ছিন্ন হওয়ায় উহাদের গুরুত্ব হাস পায়; কেক আহমদ ইতংপুর্কের 

তাহাঁও কাড়িয়া লন। এমতাবস্থায় তুর্কের1! যে সমুদ্রের কর্তৃত্ব লইয়া 
ভেনিন ও রোডসের সঙ্গে সফলতার সহিত প্রতিত্ন্দিতা করিবে, 

তাহাতে বৈচিত্র কি? 
যে দ্দিন মসিহ পাশা রোডসের অবরোধ উঠাইতে বাধ্য হন, সে দিন 
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নুন পশ্চিমে এক চিরম্মরণীয় ঘটনা ঘটে । ২৮শে জুলাই ক্রিদিয়!- 

বিজয়ী কেছুক আহমদ্ব ইতালীর দক্ষিণ উপকূলে অবতরণ করেন । 
ইতঃপুর্ব্বে কোন তুর্ক সেখানে পদার্পণ করে নাই। পনর দিন পরে 

তিনি জল ও স্থল আক্রমণে ব্রিন্দিসির নিকটস্থ ওট্রাণ্টে। ছুর্ণ অধিকার 

করিয়া! লইলেন। উহা! তখন ইতালীর চাবি বলিয়া! বিবেচিত হইত। 

এইরূপে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে ইদ্লামের জয়-পতাঁক1 উদ্ডীয়মান হইল | 
পর বংসর মোহাম্মদ আবার বিপুল রণ-সঙ্জা আরন্ত করিলেন। তাহার 

লক্ষ্যস্থল কাহারও জানা ছিল না। তিনি আরও কিছু দিন বাচিযী 

থাকিলে খুষ্টান জগতের ভাগ্যে কি ঘটিত, ব্লা কঠিন। ওট্ান্টোর পর 

হরত রোমের পালা আমিত। ৩রা মে অকম্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় 

ইউরোপ রক্ষা পাইল । 

দিখ্িজয়ী মোহাম্মৰ পিতার স্ায় ত্রিশ বৎসর রাঁজত্ব করেন। রাজ্য 
বিস্তারের ধিক দিয় তাহার রাক্গত্-কাল আরও গৌরবময় হইলেও 

মুরাদের স্তায় তিনি নৈতিক গুণের অধিকারী ছিলেন না । হুনিয়াডি ও 

হাঙ্গেরীয়দের অন্থকরণে বার বার তিনি বিশ্বাস ভঙ্গ করেন; সরল 

বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ করিয়া একাধিক রক্ষী সৈশ্্দল তাহার হস্তে মৃত্যু বরণ 

করে; বোস্নিয়ার রাজাও এভাবে নিহত হন। সিংহাসনে আরোহণ 

করিয়াই তিনি তাহার এক শিশু-ভ্রাতাকে হত্যা করাইবার ব্যবস্থা কবেন। 

রাজত্বের কণ্টক দূর করা বুদ্ধিমানের কাজ, সন্দেহ নাই। কিন্ত 

দুপ্ধপোষ্য শিশুর দ্বার! তাহার কি ক্ষতি হইতে পারিত, তাহ] বুঝা ছুফর। 

এই সকল দোষ সত্বেও মোহাম্মদের চরিত্র নান! গুণে বিভূষিত ছিল। 

কৌশল; যোগ্যতা ও সাহসে তিনি শ্রেষ্ঠ ওস্যানিয়া সোলতানদের অন্ততম । 

তিনি যে এক জন বড় যোদ্ধা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেনাপতি 
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হিসাবে তিনি এমন কি তাঁহার পিতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ট । বিদ্যুতের ন্যায় 

ভ্রতগতি ও মনোভাব গোঁপন রাখার অদ্ভুত ক্ষমতা তাহার কৃতকাধ্যত। 

লাভের প্রধান কারণ। একদা কেহ তাহাকে কোন অভিষান সম্বন্ধে 

প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দেন, “আমার এক গাছ। শ্মশ্রও যদি তাহ! জানিতে 

পারিত, আমি তৎক্ষণাৎ উহা উৎপাঁটিত করিয়া ফেলিতাম |” সামরিক 

প্রতিভার ন্যায় দূরদর্শী রাজনৈতিক এবং ব্যবস্থাপক হিসাবেও তাহার 
নৈপুণোর কথা অস্বীকার কর! যায় না। ওম্মানিয়া বংশের অনেক 
আইন তাহারই প্রণীত | দিখ্বিজী হিসাবে তাহাকে আলেকজাগ্ার ও 

নেপোলিয়নের সহিত তুলন। কর! যাইতে পারে । তিনি দুইটী সাস্রাজ্য, 
বারটী রাজ্য 'ও ছুই শত নগর জর করেন। কেবল রোড স্ ও বেলগ্রেদই 

তাহার হাত হইতে রক্ষা পায়। কনষ্টার্টনোপল জয় তাহাকে অমর 

যশের অধিকারী করিয়াছে । এই সময় তাহার বয়স তেইশ বৎসর মাত্র; 

গ্র্যানিকাসের যুদ্ধকালীন আলেকজাগার অপেক্ষা তিনি মাত্র এক বৎসরের 

বড় ও লোদির যুদ্ধরত নেপোলিয়ন অপেক্ষা তিন বৎসরের ছোট । 

মোহানম্মদ্দ কেবল শ্রেষ্ঠ যোদ্ধ।, সম্রাট, সেনাপতি, ব্যবস্থাপক ও দিখ্বিজরী 
বলিয়াই ইত্ডিহাঁসে পরিকীন্তিত হন নাই, সর্বপ্রকার মানসিক গুণের 

জন্যও তাহার খ্যাতি এতদপেক্ষা কোন অংশেই কম নহে। তিনি অতি 

সুশিক্ষিত ও অসাধারণ সাহিত্যিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন । & 

ঈ [71510061105 2150 2.5 2, 9-51517050 50500510220) 200 1019 

[00%/21 01 20100 252. 1601518091 215. 85 00061015016 95 216 

1015 10011102715 05180095179 9825 8150 10692210 561)511916 10 21] 

10151160002] 51909508010) 2100 106 25 11005216 [00996958& 

01 01001572117 17151) 11091215 20111055 200. 20051101009005-৮- 

(15955), 7 0-6. 
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দিখ্িজয়ী মোহাম্মদ 

সর্বাপেক্ষা কৃতবিদ্য শিক্ষকগণের প্রাণপণ যত্বে তিনি দ্রুত জ্ঞান লাভ, 

করেন। তুর্ক ব্যতীত আর্বী, পার্সী, হিক্র, লাটিন ও গ্রীক এই 
পাটা বিদেশী ভাষা! তাহার আয়ত্ত ছিল। ফলে বিভিন্ন জাতীয় 

প্রজাবর্গের মনোভাবের সহিত তিনি সহজেই পরিচিত হইতে পারিতেন। 

জগতের ইতিহাস ও ভূগোল তাহার ভাল জানা ছিল। তিনি ফলিত 

জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্রেও বেশ জ্ঞান রাখিতেন ৷ সোলতান নিজেই সুন্দর 

কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। 

বিদগ্জনের সংসর্গে তিনি আনন্দ লাভ করিতেন । ত্রিশ জন তুর্ক কবি 

তাহার নিকট বৃত্তি পাইতেন | ভারতের খোজা-ই-জাঁহান ও পারন্তের 

মহাকবি জানীকেও তিনি প্রতি বংসর মূল্যবান উপহার পাঠাইতেন। 

ব্টানেরাও তাহার বদান্ততায় বঞ্চিত হইতেন না। বিখ্যাত লাটিন 

কবি ফিলেপাস সোলতানের নামে একটী কবিতা রচনা করিয়। তাহার 

শ্বাণ্ডড়ী ও হ্যালিকাদের উদ্ধার সাধন করেন। তিনি আগ্রহের সহিত 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বীর-পুরুষদের জীবন-চরিত পাঠ করিতেন | তাহার 

আদেশে প্ুটার্কের চরিত-মালা” লাঁটিন হইতে তুকি ভাষায় অনুদ্দিত হয়। 

শিল্প-স্থাপত্যের উন্নতির প্রতিও মোহাম্মদের তুল্য লক্ষা ছিল। 

বহু ইতালীর শিল্পী তাহার আমন্ত্রণে কনষ্টান্টিনোপলে আগমন করেন। 

বিখ্যাত জেণ্টাইল বিলেনিও তাহাদের অন্তত্তম। সোলতান তাহাকে 

একটা সোণার হার, গলবন্ধ ও তিন হাজার ডূকাট উপহার দেন। তিনি 

রীতিমত ধর্মকর্ম করিতেন, কখনও মগ্য পান করিতেন না। প্ট্রার্কের। 

গহিত ধর্ম সম্বন্ধে তর্ক করিয়া তিনি আনন্দ পাইতেন। সব্াশয় 

সোলতান অনেক কলেজ ও, মন্জেদ নিম্মাণ করেন । তজ্জন্ত লোকে 

তাহাকে “সৎকার্যের জনক' বলিয়! অভিহিত করিত। 



ক্ষাল্তষ্নী হ্সোহাল্মক্ 

কেবল বড় দিগ্বিজয়ী বলিয়াই দ্বিতীয় মোহাম্মদ জগছ্ধিখ্যাত হন নাই. 

এক জন শ্রেষ্ঠ কানুনী বা ব্যবস্থাপক বলিয়াও তাহার যথেষ্ট খ্যাতি 
আছে। তীঁহার কানূন বা আইনাবলী আলোচন প্রসঙ্গে তুরফের 
আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার একটু আভাস দেওয়! অন্যায় হইবে না। 

দ্বিতীয় মোহাম্মদ রাজ্যকে শিবির ও রাজাকে উহার সিংহ-দঘ্বারের 

সহিত তুলনা করিতেন। উজীরেরা এই শিবিরের প্রথম, কাজী 

আমন্করের] দ্বিতীয়, দ্ফতরদারেরা ( খাজাঞ্চি) ভৃতীয় ও নিশানদীর৷ 

€ সেক্রেটারী ) চতুর্থ স্তন্ত বলিয়া বিবেচিত হুইতেন। উঞ্ীরেরাই 

প্রধান স্তম্ত। দ্বিতীয় মোহাম্মদের সময় চারি জন উজীর ছিলেন। 

উজীর আজম ছিলেন সাম্রাজ্যের সর্ধপ্রধান কর্মচারী । উজীরদের 

পরেই আইন বিভাগের কর্মচারীদের স্থান। কাজী আম্কর বা 

প্রধান বিচারপতি এই বিভাগের শ্রেষ্ঠ কর্মচারী । ইহাদের এক জনের 

উপর এসিয়ার ও অন্য জনের উপর ইউরোপের ভার ন্স্ত ছিল।: 

তাহাদিগকে যথাক্রমে আনাতোলিয়ার ও কুমেলিয়ার কাজী আম্কর 

বল! হইত। খোয়া, মুফতি ও কনষ্টা্টনোপলের কাজী এই বিভাগের 

অন্তান্ত প্রধান কর্মচারী । খোায়। সোলতান ও শাহজাদাদদের শিক্ষক 

ছিলেন) মুফতি আইনের ব্যাখ্যা করিতেন । 

রাজ-সভাকে দেওয়ান বলা হুইত। মোলতানের অনুপস্থিতিতে 

উজ্জীর আজম সভাপতির আমন গ্রহণ করিতেন । রইন্ এফেন্দি ব 

সাধারণ সেক্রেটারী তাঁছার সম্মুখে, উপ্লীর ও কাজী আন্করের! তাহার 

৯ 



কানূনী মোহাম্মদ 

ঘ্বক্ষিণ ও অন্যান্য কর্মচারীরা বাম পার্খে দণ্ডায়মান হইতেন। সোলতানের 

মোহর রক্ষার ভার তাহারই উপর স্ত থাকিত। দরকার হইলে তিনি নিজ 

প্রাসাদেও বিশেষ দরবার আহ্বান করিতে পারিতেন। দ্বিতীয় মোহ্নন্মদের 

আমলে প্রপানতঃ বে বা বেগ ও বেগলার বেগেরাই প্রদেশ শাসন 

করিতেন । তাহারা ছিলেন জায়গীরদারদের সর্দার । এই জান়নগীরদারেরা 
যুদ্ধের সময় সোলতানের সাহাষ্য করিতে বাপ্য ছিলেন । তাঁহার জিলার 

সর্দারের সঞ্জক বা পতাকার নিয়ে সমবেত হইতেন। ইহা! হইতে 
জিলার নামই অগ্রক হইয়া দীড়ায ; উচহ্ার শাসনকর্তীকে সঞ্জক বে বলা 

হইত। পাশা (পা+শাহ.) শব্দের অর্থ শাহ্ বা বাজার পা। ইহা 
প্রথমে একটা সম্মানজনক উপাধি মাত্র ছিল। কালক্রমে সামরিক 

কর্মচারী ও জেলা বা বড় বড় শহরের শাসনকন্তারাই এই উপাধি গ্রহণ 

করার একমাত্র অধিকারী হইয়। দাড়ান । | 

দ্বিতীর মোহাম্মদের সময় কেবল ইউরোপেই ছত্রিশটা সঞ্জক ছিল। 

ইহাদের প্রস্ত্েকটী হইতে .৪০০ অশ্বারোহী পাওয়া যাইত। "আজব ও 

আকিঞ্রি ব্যতীত সমগ্র সাআাজ্যের নিয়মিত অশ্বারোহী ও পদাতিকের 

সংখ্যা এক লক্ষের উপর ছিল। তাহার সময় বিশ লক্ষাধিক ডুকাট রাজস্ব 

আদায় হইত । জেনিসেরিরা তখনও তুর্ক বাহিনীর প্রধান শক্তি ছিল। 

তাহাদের সংখ্যা! এই সময় বার হাজারে পরিণত হয়। ইংরেজ ও সুইজ 
ব্যতীত ইউরোপের আর কোন জাতিই তখনও এরূপ সুসজ্জিত পদাতিক 

বাহিনী গঠন করে নাই। মোহাম্মদ জেনিসেরিদের বেতন ও সুবিধা 

অনেক বাড়াইয়া দেন। 
তুর্কেরা আগ্রেয়াস্ত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দ্িত। যেখানে সামরিক 

ইঞ্জিনিয়ারিৎ বিগ্বার যে উন্নতি হইত, তাহারা তাহাই সযয্ধে গ্রহণ করিত ॥ 

৪৩ 



ভুরক্ষের ইতিহাস 

সাহসী, অথচ বিশৃঙ্খল অদ্ব-সজ্জিত খৃষ্টান বাহিনীর উপর তাহাদের 

জয়লাভের ইহা অন্যতম প্রধান কারণ। রসদ-বিভাগের সুব্যবস্থাও এজন 
কম দায়ী নহে। গ্রীক লেখক চালুকুগ্ডিলাস দ্বিতীয় মুরাদের সময়ের তুর্ক 

বাহিনীর সুশৃঙ্খল! ও কঠোর নিয়ম প্রতিপালনের এবং তাহাদের সুব্যবস্থিত 

শিবিরে অপর্যাপ্ত খাগ্ঘ-দ্রব্য আমদানীর প্রশংসা করিয়। গিয়াছেন। 
সৈন্যদের পথ-ঘাট পরিষ্কারের জন্ত এক দল ও বথাসময়ে তাহাদের রসদ- 
পত্র ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করার জন্ত আর এক দল লোক বিশেষভাবে 

নিয়োজিত থাকিত। বিরাট এক দ্বল ভারবাহী পশু নিয়তই তুর্ক বাহিনীর 

অন্ুগমন করিত। দিখ্বিজরী মোহা্সদ ও তাহার পৌন্র সোলতান 

সেলিমের অভিযানে, বিশেষতঃ কনষ্টান্টিনোপল আক্রমণে এরূপ উন্নত 

বদান্ততা ও পরিণাম-দৃষ্টির পরিচয় পাওনা যায়। পঞ্চদশ ও 
ষোড়শ শতাব্দীতে খুষ্টান জগতের কোন রাজ্যই সৈন্যদের স্থগ-সুবিধার 

জন্য এরূপ দৃশ্ঠতঃ উদ্বার, অথচ প্রকৃতপক্ষে মিতব্যয়ী নীতি অবলম্বন 

করে নাই । * 

তুর্কের৷ কোন নৃতন জনপদ জয় করিলে উহা! তিন ভাগে বিভক্ত 

হইত; এক ভাগ ধর্ম-বিভাগের হাতে যাইত) উহার আন মদ্জেদ, 

বিগ্যালয়, হাসপাতাল ও অন্ঠান্ত দ্বাতব্য প্রতিষ্ঠানে ব্যয়িত হইত। এই 

সম্পত্তির নাম হইত ওয়াকৃফ.। দ্বিতীয় ভাগ ব্যক্তিগত সম্পঞ্তি 
বলিয়া পরিগণিত হইত | মালিক মোসলমান হইলে উৎপন্ন শন্তের 

শে ১০০ পপ পপ পা 
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কানূনী মোহাম্মদ 

দ্বশমাংশ ( ওশর ) ও খৃষ্টান হইলে অষ্টমাংশ হইতে অর্দাংশ কর দিত, 
এতদ্যতীত মোসলমানকে জাকাৎ (আয়ের ক্ট ) ও 'অ-মোসলমাঁনকে 
জিজয়া দিতে হইত। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ সরকারী জমি বলিয়? 

গণ্য হইত । ইহার অধিকাংশই  খ্যা'্তনাম! সৈন্তেরা জায়গীর পাইত। 
তিমার বা ছোট জায়গীর তিন হুইতে পাঁচ শত ও জিমায়েত পাঁচ শতাধিক 

একর জমি লইয়া! গঠিত হইত | ইহার উপরেও বে-লিক নামে এক 

শ্রেণীর বড় জারগীর ছিল। সামরিক জায়গীরদারেরা সাধারণতঃ নিপাহী 
বা অশ্বারোহী নামে পরিচিত হইতেন। প্রতি ৩০০০ মুদ্রা (8252165 ) 

আয়ের ভন্ত তাহাদিগকে যুদ্ধের সমর এক জন অশ্বারোহী যোগাইতে হইত । 

তিমার ও জিয়ামত পুরুষ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বংশান্ুক্রমিক ছিল 

বলিয়! মনে হয়। কেহ লা-ওয়ারিস মরিলে বা জায়গীর, বাজেয়াপ্ত হইলে 

জিলার বেগলার-বেগ সোলতানের অনুমোদনক্রমে নূতন জায়গীরদার নিযুক্ত 

করিতেন । বেগ ও বেগলারবেগের পদ বা সফ্পত্তি কিছুই প্রথমে 

বংশানুক্রমিক ছিল না) কিন্ত সাধারণতঃ পিতার পর পুত্রই উত্তরাধিকারী 

হইতেন ; পরবর্তী কালে এই রীতি অনেক ক্ষেত্রে স্বত্ব হইয়! ঈাড়ায়। » 
ইউরোগীর ও তুর্ক জায়গীর প্রথার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্ঠ থাকা সত্বেও 

ইউরোপের অন্ঠান্ত দেশের ন্যায় তুরক্কে কোন অভিজাত-শ্রেণী গড়িয়৷ উঠে 

নাই। অন্ুসন্ধিতহ্ন পাঠকের পক্ষে প্রথমে ইহাতে বিম্মিত হওয়া 

স্বাভাবিক। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া! দেখিলে দেখা যাইবে যে, তুরফের 
প্রাথমিক সোলতানদের অসাধারণ উদ্ভম ও যোগ্যতা, জেনিসেরি বাহিনী 

এবং তুর্কদের ধর্ম ও জাতীয় চরিত্রই এজন্ত প্রধানতঃ দ্বায়ী। 

সাপারণতঃ দুর্বল ও অপদার্থ রাজাদের আমলেই ইউরোপে জায়গীর- 

প্রথ! শিকড় গাড়িয়! বসে। তাহাদিগকে এক দ্বিকে বৈদেশিক আক্রমণ- 

চি 
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কারী ও জারগীরদার এবং অন্যদিকে রোমের পোপ বা, দেশীয় যাজকরের . 
সহিত বিবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রছে লিগ থাকিতে হইত। "পক্ষান্তরে যে সকল , 
লোলতান তুর্ক .সাম্রাজ্যের বিস্তার ও দৃঢ়তা সাধন করেন, তীহার্দের 
সকলেই প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন । কোন দেশী বা বিদেশী শত্রু 
সহজে তাঁহাদের বিরুদ্ধে *মাথা তুলিতে সাহস করিত নী। তাহারা 
কোন পোপ মানিতেন না, নিজেরাই মুফতি প্রভৃতি ধর্ম্-বিভাগের 
কর্মচারী নিযুক্ত করিতেন ।, সুতরাং যাজকদের সহিত কখনও তীহা- 

দের যুদ্ধ বাধিত না। দৃঢ়, স্থারী বাহিনী হাতে থাকায় তাহার! 

জ্থয়গীরদারদিগকে নিয়ত কঠোর শাসনে রাখিতে পারিতেন। ইন্ট্ররোপের 
্তায় তুর্ক জায়গীরদারদের যুদ্ধ, বিচার ও পত্তন করার ক্ষমতা ছিল 

না) তজ্ন্য তাহার! উদ্ধত, অবাধ্য খৃষ্টান ভূমাধিকারীদের ন্যায় সাঁমাজোর 

মধ্যে ক্ষুত্র রাজা গড়িয়া, সৈন্য পুষিরা ও দুর্গ নির্মাণ করিয়া রাঁজার 

বিরোধিতা ও নিরীহ প্রেজাবর্গের উপর অত্যাচার করিতে পারেন নাই ॥ 

" ইস্লাম সাম্যবাদী ধর্ম। সোলতানের সমস্ত প্রজাই তাহার চক্ষে 

“সমান । তুর্কেরা ইহা! কেবল মুখেই স্বীকাব করিত না, তাহাদের 
সমাজে এই নীতি বাস্তবিকই কার্যে পরিণত হয়। তাহারা কিছুতে 
কাহারও বিশেষ অধিকার স্বীকার করিত ন1। যাহাদের দেছে জার্মান 

বা স্কাপ্ডিনেভিয়ান শোণিত আছে, তাহাদের ন্যায় তুর্কদের কথার কগা় 

জন-সভা ডাকিবার বাতিক ছিল না। কাজেই কেহ মোড়লী করিবার 

 স্থযোগ পাইত না। সোঁলতান দীনতম মজুর বা কারিগরকে সাআ্রাজোব 

'অর্কোচ্চ পদে নিষুক্ত করিলে কেহই তাহাতে বিশ্মিত বা বির্ক্ত হইত 

ন1। বস্তুতঃ যোগ্যতাই ছিল উন্নতির একমাত্র মাপকাঠি, ছোট লোক 

বা বড়লোক নছে। কোপ্রিলি প্রন্থতি ছই একটা বংশ ব্যতীত তুরছে 
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কাহারও কোন পারিবারিক উপাধি নাই । ইহাঁও দুর্বল সোলতানদের 
আমলের স্থষ্টি। দ্বিতীয় মাহমুদের ( ১৮০৮-৩৯ ) পূর্ববর্তী দেড় শতাববীর 
পূর্ব্বে তুরক্ষে কখনও আভিজাত্যের নাম-গন্ধও ছিল' না। যে কোন 

কারণেই হউক, ইহ! সর্ধবাদী-সম্মত যে, সোলতানের! জায়গীর-প্রথার 
স|মরিক সুফল 'ভোগ করিলেও ইহার সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিশাপ 
(গৌরবের যুগে ) তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। 

স্থানীর স্বায়ত্ত-শাসন ইউরোপীয় সভ্যতার অঙ্গ। তুর্কদের মধ্যেও ইহা 

বিগ্তমান ছিল। প্রত্যেক শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের একটা এস্নাফ বা.সমিতি ও 

প্রত্যেক গ্রামে মু'তাবর বা মাতব্বরদের একটা সভা (.মিউনিসিপ্যালিটা ) 
ছিল। গ্রামবাসীরাই মাতব্বর নির্বাচন করিত। তাহারা কর নির্ধারণ 

ও কর আদায় করিতেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দম1! আপোষে মিটাইয় দ্বিতেন, 

সরকারী কর্ম্মচারীরা অত্যাচার করিলে তাহার প্রতিবাদ জানাইতেন, 

প্রয়োজনীর দলীল-পত্রে সাক্ষী হইতেন। এই চমৎকার পদ্ধতি কৈবল 
তুকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; গ্রীক,. বুলগার ও আর্্মেনিয়ানদের 

মধ্যেও হা প্রসার লাভ করে। তুকদের নিকট হইতেই এই সকল 
'ছাতি ইহা শিক্ষা করে বলিয়া ীতিহাসিকদের বিশ্বাস।  * 

ওলেমা বা আগেম (শিক্ষিত) সমাজ কানুনা মোহাম্মদের রূপক 

শিবিরের অন্যতম স্তস্ত। তাহার পুর্কর-পুরুষেরা, বিশেষতঃ অর্থান কলেজ 
ও মস্জেদ প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত আগ্রহ দেখাইতেন। মোহাম্মদ তাহাদের 

সকণকেই ছাড়াইয়া যান। তিনিই ওলেম! সমাজকে সংগঠিত করিয়া 

তাহাদের নিয়মিত শিক্ষা ও পদ্দো্তির, ব্যবস্থা করেন। কেবল পাশব 
সাহস ও সামরিক কৌশলে যে একটা বিরাট সাম্রাজ্য হ্ষ্টি ও রক্ষা! কর) 
চলে না, কনষ্টার্টিনোপল-বিজেতার তাহ! খুব ভালরূপেই জানা ছিল 
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তিনি নিজে বিদ্বান্ বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন; সাধারণ বিজ্ঞানে তাহার 

যথেষ্ট দখল ছিল; কাজেই তিনি প্রজাবর্গের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারের 

জন্ত মুক্তহন্তে অর্থ ব্যয় করিতেন। তিনি ইহাও জানিতেন যে, রীতিমত 
হ্যায়বিচার করিতে হইলে লোকে বিচারকর্বিগকে মান্ত করা৷ চাঁই। এই 

সম্মান পাওরার জন্য কেবল তাহাদের শিক্ষা ও সাঁপু'তা থাকিলেই চলিপে 

না) রাজ সরকারে তাহাদের পদ ও মর্য্যাদ। থাক! প্রয়োজন ; এতদ্যতী্ 

তাহাদিগকে অর্থাভাব ও প্রলোভন হইতে নিমুক্ত রাখাও দরকার । 

তুরফের প্রতোক শহরের প্রত্যেক পাড়ার ও প্রায় প্রত্যেক 

বড় গ্রামেই মক্তব বা প্রাথমিক বিষ্তালয় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা 

ছাড়া মোহাম্মৰ মাদ্রাসা নামে বহু-সংখ্যক উচ্চশ্রেণীর খিগ্ভালয় বা কলেজ 

স্থাপন ও উহাদের ব্যয়-নির্বাহের ব্যবস্থা করিয়া দেন। ছাত্রদ্িগকে 

দশ বৎসর পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট নিয়মে ব্যাকরণ, বাক্য-বিস্তাস, ভাষা-তত্ব, 

ভাষা-পদ্ধতি (90191000 06901 ), এক শর্ধাত্মক অলঙ্কার (5019006 

0:9065 ), অলঙ্কার-শান্ত্র, জ্যামিতি, পদ্দার্থ-বিজ্ঞান, জ্োতির্বিগ্তা ও 

মনোবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। এই পাঠ্যতালিকার সহিত পঞ্চদশ 

শতাব্দীর 'মধ্যভাগের প্যারিস ও অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্ভালয়ের পাঠ্য বিষয়ের 

অবশ্যই তুলনা চলিতে পারে। * তুর্ক কলেজের ছাত্রের এই দশটা 

বিষয়ে কৃতিত্ব লাভ করিলে দ্বানেশমন্দ ( জ্ঞান-প্রাপ্ত ) উপাধি প্রাপ্ত 

হইতেন। পাশ্চাত্যের বিশ্ব-বিষ্ভালয়ের পরীক্ষোতীর্ণ ব্যক্তিদের ন্যায় 

স্বাহারাও তখন ছাত্র্দিগকে শিক্ষা! দানের যোগ্যতা অজ্জন করিতেন । 

*₹৮]11015 15 2, ০0101001010 %10101) 9111 09105101092 

50001021150] ৮/10) 07০9 ০0815 200 03009 10 0119 1[7710010) 

0106 9000210 ০06001,৮---0515557, ০4. 
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দ্বানেশমন্দ আরও উচ্চ শিক্ষা লাভ ন। করিয়া কোন নিয়-বিগ্ভালর়ের 

(মাইনর স্কুল) প্রধান শিক্ষক হইতে পারিতেন ; কিন্তু সেক্ষেত্রে তিনি 
ওলেমা সমাজের অন্তভূক্ত বলিয়া পরিগণিত হইতেন না। ওলেমা 

হইতে বা শিক্ষা বিভাঁগের উচ্চতর চাকুরী পাইতে হইলে তাহাকে কয়েকটা 

ক্রটিল আঁইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পর পর আরও কযমেকটী উপাধি 
গ্রহণ করিতে হইত । বাহাঁতে কেবল উচ্চতম শিক্ষাপ্রাপ্ত ও যোগ্যতা- 

সম্পন্ন লোকেরাই ওলেমার অন্তরুক্তি হয়, তুর্ক সরকার পে দ্বিকে যেমন 
মত্াধিক লক্ষ্য রাঁখিতেন, তেমনি তাহাদের প্রতি অতান্ত বাহ সম্মান 

দগাইতেন এবং তাহাদিগকে প্রচুর সম্পন্তি ও অনেক বিশেষ সুবিধা 

দান করিতেন। তাহারাই উচ্চ বিদ্যালরের ( [1 5০,০০1) মোদ্ারেপ 

বা অধ্যাপক (17970095501) হইতেন; কাজী বা ক্ষুদ্র শহর ও মফঃস্বলের 

জিলার বিচারপতি, মোল্প। বাঁ প্রধান নগরাবলীর বিচারক, ইস্তাগ্বল 

এক্ষেন্দি বা কনষ্টার্টিনোপলের বিচারপতি ও প্রধান পরিদর্শক 
$101790990001-0506181 ), মুফতি বা সোলতানের আইন-ব্যাখ্যাতা এবং 

কাজী আন্কর বা রুমেলির়া ও আনাতোলিরার প্রধান বিচারপতি প্রস্ততি 

শিচার-বিভাগের সমস্ত পদ ওলেমার একচেটিয়া ছিল। তীহাদিগকে কেহ 

যেন যাজক বলিয়া ভূল না করেন। 'ইমাম বা নমাজের নেতা, শেখ 

বা ধর্্ম-প্রচারক প্রস্থতি যে সকল লোক তুরঞ্ধে যাঁজকতা৷ করিয়! থাকেন, 
তাহার! ওলেমার এক অতি নিম্নতর অংশ মাত্র। কাজেই তাহাদিগকে 

াজক না বলিয়া আইনজ্ঞ সমাজ বলাই অধিকতর সঙ্গত। যাজক 

বলিতে প্রকৃতপক্ষে যাহার্দিগকে বুঝায়, তুরক্ষের ন্যায় আর কোন দেশেই 
তাহাদের এত কম আধিপত্য নাই; আইনজ্ঞেরাও আর কোন 

দেশে এত অধিক সম্মান পান না। তুর্কেরা গুরু, সুদক্ষ শিক্ষক ও 
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বিখ্যাত বিদ্বান লৌকদ্দিগকে যে কোন খষ্টান জাতি অপেক্ষা অধিক 
সন্মান করে। 

এ পর্যান্ত কেবল শাসক জাতির কথাই আলোচিত হইয়াছে, এখন 

পরাজিত ও অন-্দীক্ষিত খৃষ্টান প্রজা, গাহস্থ্য ক্রীতদাস ও নব-দীক্ষিত 

খৃষ্টানদের কথা আলোচনা করা প্রয়োজন । ইউরোপীয় তুরক্ষের 
অধিকাংশ লোকই খৃষ্টান; এসিয়িক তুরফ্কেও তাহাদের সংখ্যা যথেষ্ট। 

তাহাদিগকে রায়া (রায়তের বনু-বচন ) বলা হইত । “নত মাথ! কার্টিতে 

নাই”, ইহাই তুর্ক আইনের নীতি। এক বার মুফতিকে প্রশ্ন করা হয়, 
“সালতানের এক জন অ-যোসলমাঁন করদ্ব প্রজাঁকে য্দি এগার জন 

মোসলমান অনর্থক হত্য। করে, তবে কি করা উচিত ?” স্থবিজ্ঞ মুফতি 

উত্তর দেন, 'মোসলমাঁন হাজার-এক জন হইলেও তাহাদিগকে হত) 

করিতে হইবে ।* বন্ততঃ তুরফের দেওয়ানী ও ফোঁজনদাঁরী আইনে 

আসক ও শাসিতের মধ্যে কোন পার্থকা ছিল নাঁ। ক্র দ্বানের বিনিমদ্ে 

সোলতান তাহাদের ধন-প্রাণ রশ করিতে বাধ্য ছিলেন । ততুপপি 

তাহারা অবাধে ধর্মকর্ম করিতে পারিত। খুষ্টান-জগন্তের কোথাও 

প্রঙ্গাদের এ অধিকার ছিল না। কনষ্টার্টিনোপল জরের পর দ্িগ্িজগা 

মোহাম্মদ গ্রীকর্দিগকে যে সনন্দ দান করেন, তাহাতে এই নীতিরই 

পরিচর পাওরা যাঁয়। তবে রারার কতকগুলি অনুবিধাও ছিল। 

তাহারা অশ্ব ও অন্তর ব্যবহার করিতে পারিত না; তাহাদিগকে 

একটা শ্বতন্ন পোষাঁক পরিতে ও বালক-কর যোগাইতে হইত | নতুবা 
তাহাদের অবস্থ। মধ্য-যুগের খৃষ্টান জগতের বিভিন্ন রাজ্যের যিহ্দীদের 

অপেক্ষা ভাল ছিল; জার্মানী প্রভৃতি রাজ্য অপেক্ষা এখনও অনেক 

ভাল। তুর্ক সরকারের অধঃপতনের যুগে তাহাদিগকে সময় সময় যে 
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মত্যাচার ভোগ করিতে হইত, তাহা অরাজকতার দোষ, আইনের 
দোষ নহে। 

তুর্ক-সংসারে বরাবরই দ্বাসত্ব-প্রথা চলিয়া আসিয়াছে। কিন্ত জগতের 
বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন যুগে ক্রীতদাসদের প্রতি যে ব্যবহার করিয়া 

আসিয়াছে, তুর্কেরা তাহাদের সহিত তদপেক্ষা সদয় ব্যবহার করিয়। 

থাকে; তুর্ক প্রতু্দের নিকট তাহাদের উন্নতির আশাও অনেক বেশী। 
কোরান বিশ্বস্ত ক্রীতদাসের প্রতি সদয় ব্যবহারের আদেশ দিয়াছে ; 

যে তাহাকে মুক্তি দিবে, নরকাগ্নি তাহাকে স্পর্শ করিবে না বলিয়া ঘোষণ! 

করিয়াছে । তুর্ক আইনে কেহ ক্রীতদাসের প্রতি যদৃচ্ছা নিষ্টুরতা 
দেখাইতে বা তাহাকে পাশব বা অতিরিক্ত শান্তি দ্রিতে পারে না। 

তাহারা সাধারণতঃ সদয়-চিত্ত বলয়! ক্রীতদাসদের সহিত নিষ্ঠর ব্যবহার 

করিত নাঁ। মোসলমাঁন হইলে স্বাধীনতা পাওয়। মাত্রই সে অন্তান্ত 

মোসলমানের সমান অধিকার লাভ করিত। সোঁলতানের 'অনেক উৎকুষ্ট 

কর্মচারী প্রথমে ক্রীতদাস ছিহছুলন। ক্রীতদাস-প্রথা বিদ্কমান থাকায় 
তিনি উচ্চতম ও সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসজনক পদে পবীক্ষিত প্রবীণ লোক 

নির্বাচনের যথেষ্ট সুযোগ পাইতেন । 
বে সকল খৃষ্টান স্বেচ্ছায় মোৌসলমান হুইয়! যাইত, তাহাদের মপ্য হইতে ও 

সোলতান অনেক সময় লোৌক নিয়োগ করিতেন। তুর্ক দ্বববারে কেহ 

লোকের পূর্ব-পুরুষ বা জন্মভূমির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিত না। যেখানে 

সাহস ও যোগ্যতাঁই ছিল অর্থ, সম্মান ও ক্ষমতা লাভের একমাত্র উপায়। 

অনেক সাহসী বলবান রায়া ও বৈদেশিক খৃষ্টান প্রতিষ্ঠা লাভের এই 
হর্দমনীয় আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া মোৌসলমান হইয়া! যাইত। তুরফের 
অধঃপতনের যুগেও এই প্রলোভন হ্াসপ্রাপ্ত হয় নাই; গৌরবের যুগে 
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যখন অর্দচন্ত্র বিজয়ের প্রতীক ছিল, তখন কত লোক এভাবে ইস্লাম 
গ্রহণ করিত, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। মহামতি 
দোলায়মান ও দ্বিতীয় সেলিমের দশ জন উজীর আজমের মধ্যে আট জনই 
নও-মোসলমান | এতদ্বযতীত এই যুগের বার জন সর্বোত্রুষ্ট সেনাপতি ও 

চারি জন সর্বাধেক্ষা বিখ্যাত নৌ-সেনাপতি ক্রোয়াসিয়া, আল্বেনিয়া, 
গ্রীস, বোস্নিয়া, হাঙ্গেরী, ক্যালাব্রিয়া ও রুশিয়ার খুষ্টান সমাজ হইতে 

উদ্ভৃত। ইস্লামের উদারতার গুণে বহু যুগ পর্য্য্ত খৃষ্টান জগত এভাবে 
তাহার শত্রর্দিগকে যোগ্যতম লোক যোগাইয়া আসিয়াছে । 



শুইটা্মতেন্ল শ্পিভভালল্লী 

দ্বিতীয় মোহাম্মদের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় বায়েজিদ ত্রিশ বসরেরও 

অধিক কাল ( ১৪৮১-১৫১২) তুরস্কের শাসন-দ্ণ্ড পরিচালনা করেন। 

তাহার দ্বীর্ঘ রাজত্বে তুর্ক সরকার ভীষণ জড়তা ও অযোগ্যতার পরিচয় 
দেন। নবীন সোলতান সরল, ধার্মিক, চিন্তাশীল এবং কাব্য ও দর্শনের 

তক্ত ছিলেন; এমন কি তিনি সুফী বলিয়াও খ্যাতিলাত করেন। কিন্তু 

পিতার উৎসাহ বা উচ্চাকাজ্ষা তাহার ছিল না। বিগত সোলতানের 

মতলব কীঁ্যে পরিণত করা দুরের কথা, স্বরাজ্য-সীমা বজায় রাখিতেই 

ঠাহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। তিনি যে কোন উপায়ে হউক, 

শান্তিতে থাকিতে চাহিতেন। কিন্তু যাহার! যত বেশী শান্তিকামী, 

অশাস্তি তাহাদিগকে তত বেশী জড়াইয়! ধরে। তাহার দুর্বলতার সুযোগে 

১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে সিরিয়া ও মিসরের মাম্লুকের1 এদিয়! মাইনর আক্রমণ 

করিয়া কসে। পাঁচ বৎসর যুদ্ধের পর সোলর্তান তাহাদিগকে তিনটা 

সীমান্ত ছুর্গ ছাঁড়িয় দরিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন । 

বায়েজিদের আমলে শিয়া-মত এসিয়। মাইনরে প্রাধান্য লাভ করে। 

অনেক দস্যু ও ধর্মোন্মাদ এই দলে যোগ দেয়। তাহার! পারস্তের নব- 

প্রতিষ্ঠিত সুফী বংশের রাজা শাহ্ ইস্মাঈলকে অত্যন্ত ভক্তি করিত। 
তাহাদের অর্দার শাহ-কুলি বা শাহের ভৃত্য নাম গ্রহণ করেন। তুর্কেরা 

তাহাকে শয়তান-কুলি বা শিয়তানের ভৃত্য” বলিয়া! অভিহিত করিত; কিন্তু 

শয়ভানের ভূত্যের হাতেই তাহাদিগকে কয়েক বার পরাজয় স্বীকার করিতে 

হয়। শেষে উজীর আজম স্বয়ং তাহার বিরুদ্ধে গমন করিতে বাধ্য হন। 

এই যুদ্ধে তিনি ও শয়তানের ভূত্য ছুই জনেই দেহরক্ষা করেন (১৫১৯)। 
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বায়েজিদ ইউরোপে রাজ্য বিস্তারের কোনই চেষ্টা করেন নাই। 

অথচ পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী ও ভেনিসের সহিত তাহার যুদ্ধ প্রায় লাগিয়াই 

থাঁকিত। এই *যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে কেবল গ্রীসের অন্তর্গত মোন, 
লিপাস্তো ও কোরন মাত্র তুরফের অন্তভূ ক্ত হয় (১৫০০)। পক্ষান্তরে প্রবীণ 

সেনাপতি আহমদ কেছুক কনষ্রার্টিনোপলে আহৃত হওয়ায় ওটোণ্টো। 
চিরতরে তুর্কদের হাতছাড়া হইয়া যাঁয়। 'তাছার উত্তরাধিকারী খায়কুদ্দীন 

ক্বদদেশ হইতে কোমই সাহায্য না পাওয়ায় দীর্ঘকাল বাঁধা দানের পর 
ক্যালাব্রিয়ার ডিউকের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। বায়েজিদের 

নিক্িযতার ফলে এইরূপে মোসলমানদের ইতালী জয়ের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ 
হইয়। যায়। ইহার পর আর কখনও তাহার! সেখানে প্রবেশ করিতে 

পারে নাই । 

পারিবারিক অশান্তিই বায়েজিদের রাজত্বের প্রধান ঘটন1। তাহার 

কনিষ্ঠ ভ্রাতা জমশেদ সিংহাসনের প্রতিদন্দ্ী ছিলেন। তাহাকে দুরে 
রাখার চিন্তায়ই খরহার'রাজত্বের প্রথম অর্ধেক অতিবাহিত হয়. তিনি 

পুত্রের প্রতিদ্বন্দিতার জন্য শেষ জীবনও শান্তিতে কাটাইতে পারেন 

নাই। বায়েজিদ ছিতীয় পুত্র আহমদকে সিংহাসন ' দান .করিতে 

চাহেন। কিস্তৃকনিষ্ঠ সেলিম যে কোন উপায়ে হউক, রাজ্য হস্তগত 

করিতে প্রস্তত ছিলেন। শাহজাদাঁদের মধ্যে তিনিই যোগ্যতম বলিয় 

সৈন্যের! তাহাকে ভালবাসিত। তিনি ট্রেবিজন্দের এবং আহমদ ও 
কুকৃর্দি এসিয়া মাইনরের শাসনকর্তা ছিলেন |. সেলিম প্রথমে রাজধানীর 

নিকটে একটী ইউরোপীয় প্রদেশের শাসন-ভার চাহিলেন, শেষে পিতার 

_সহিত' সাক্ষাতের প্রার্থনা! করিলেন। সোলতান তাহার আবেদনে 

কর্ণপাত ন1! করায় তিনি বছ-সংখ্যক অনুচর লইয়। আত্রিয্নানোপলের 
ঙ 
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দিকে অগ্রসর হইলেন। শেষে রুমেলিয়ার বেগলার বেগের মধ্যগ্ৃতায 
সোলতান পুন্রকে সেমেস্জ্রার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়। তাহার সম্তোষ- 

বিধান করিলেন। 

প্রথম অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া সেলিম সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলেন । 

শিয়া বিদ্রোহের সময় তিনি এক দিন সসৈন্যে আদ্রিয়ানোপলে ঢুকিয়। 

পড়িলেন। ক্ষুদ্র এক দল প্রভু-ভক্ত সৈন্য লইয়া বায়েজিদ ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে আঁসিলেন। তাহাকে দেখিয়া বহু সৈন্য 

শাহজাদার পক্ষ তাঁগ করিল। সেলিম পরাজিত হইয়া! অতি কষ্টে 

ক্রিমিয়ায় পলাইয়া . গেলেন। ক্রিমিয়ার খা! ছিলেন তাহার শ্বশুর । 
তাহার সাহায্যে মাত্র তিন হাঁজার অশ্বারোহী সংগ্রহ করিয়া তিনি 

পুনরায় সিংভাঁসনের জন্ঠ যুদ্ধে চলিলেন। অধিকাংশ সৈন্য প্রবল শীতে 
ও পথশ্রমে বিনষ্ট হইল। তথাপি অদম্য সেলিম অগ্রগমনে ক্গান্ত হইলেন 
না। সোলতানের ভীতি প্রদর্শনে কর্ণপাত ন! করিয়া! তিনি আকামর্ণনের 

নিকটে তুযারাচ্ছন্ন ' নীস্তার নদী অতিক্রম করিলেন। শাহজাদা 
মাহমদ এই সময় এসিয়াঁয় রণসজ্জা করিতেছিলেন। এ সংবাদই 

সেলিমের এই দ্রুত অভিষানের হেতু । কনগ্টাপ্টিনোপল হইতে ত্রিশ 
মাইল দুরে উপস্থিত হইলে জেনির্সেরিদের আগা তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আলিলেন। অতঃপর আর কেহই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে 

সাহসী হুইল, না। তিনি বিনা বাধায় মহাড়ম্বরে রাজধানীতে প্রবেশ 

করিলেন। দিপাহী, জেন্সেরি ও ছর্দান্ত নাগরিকদের চাপে পড়িয়। 
২৫শে এপ্রিল (১৫১২) বায়েজিদ পুত্রের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ 

করিলেন |. এবার সেলিম আসিয়! সসম্মানে তাহার হন্তচম্বন করিলেন । 

রাজ্যত্যাগী লোলতান তাহার জন্মভূমি ডেযোটিকায় গমনের অভিপ্রায় 
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জানাইলেন । সেলিম পদ্দব্রজে গিয়া পিতাকে সিংহ-দ্বার পর্য্যস্ত আগাইয়'' 
দিয়া আসিলেন। শারীরিক ও মানসিক অবসাদের ফলে তিন দিন পরে। 

পথিমধ্যে বুদ্ধ ভূপতির মৃত্যু হইল। 

শাহজাদ। জমশেদের করুণ কাহিনীর জন্যই বায়েজিদের রাজত্ব 

প্রধানতঃ বিখ্যাত। ইউরোপে তিনি জেম ব! জিজিম নামে পরিচিত 1 

সাম্রাজ্যের জন্য তাহার প্রতিত্বন্দিতার কাহিনী 'সে যুগের থুষ্টানদের__ 
বিশেষতঃ পোপ ও রোডসের নাইটদের সম্মানের প্রগাঢ় কলঙ্ক । 

মোহাম্মদের ছুই পুত্রের মধ্যে জম্শেদ নিঃসন্দেহে যোগ্যতম। তিনি 

পিতার স্ঠায়ই সাহসী, উদ্যোগী ও উচ্চাকাজ্জী ছিলেন। কবিতা-চচ্চার 

জন্যও এই প্রতিভাশালী বংশের অন্ঠান্ত' লোক অপেক্ষ। তাঁহার খ্যাতি 

অধিক। তাহার স্বরচিত কাশিদ্। তুকি সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা সুন্দর 

কবিতাগুলিব অন্যতম | | 

পিতার মৃত্যুকালে বায়েজিদ আমাসিয়া ও জমশের্ধ কারামনের৷ 

শাসনকর্তা ছিলেন। যে দুত তাহার নিকট সংবাদ লইয়া যাইতেছিল, 
সে পথিমধ্যে বিপক্ষের হস্তে নিহত হওয়ার বায়েজিদ প্রথমে কনষ্টান্টি- 

নোপলে পৌছিয়া উপহার দানে জেনিসেরিদ্িগকে সন্তষ্ট করিতে সমর্থ 

হন। নতুবা জমশেদের অধীনে ইউরোপে যে তুর্কদের বিজয়-শ্রোত 

অবিশ্রাস্ত গতিতে প্রবাহিত হইত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই । আহমদ 

কেছুকের বীরত্বে ও কয়েক জন প্রধান অন্ুচরের বিশ্বাসঘাতকতায় পরাজিত, 

হইয়া জমশেদ মিসরে পলাইয়া গেলেন (১৪৮১ )। সোলতানের আশয়ে 

থাকিয়া তিনি মককা-মদীনায় তীর্থযাত্র। সম্পন্ন করেন । জমশেদ ব্যতীত 

ওস্মানিয়! বংশে প্রথম মোহাম্মদের এক কন্তামাত্র এই গৌরবের দাবী 

করিতে পারেন। পর বৎসর শাহজাদ! আবার যুদ্ধে নামিলেন। এবারও, 
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তাহার হার হইল । দ্বিতীয় বার মিসরে না গিয়া তিনি ইউরোপে ভাগ্য- 

পরীক্ষার সন্কল্প করিয়! মাত্র ত্রিশ জন অনুচর সহ রোডসের নাইটদের 

আশ্রয় গ্রহণ করিলেন,( জুলাই ২৩, ১৪৮২ )। 
গ্র্যা্ড মাষ্টার ডা'বুসন তুচ্ছ বিবেকের খাতিরে অর্থোপার্জনের এত, 

বড় দাও ছাড়িবার পাত্র:ছিলেন না। তিনি এক দ্িকে শাহজাদাকে বড় 

বড় আশার বাণী শুনাইয়। মুগ্ধ রাখিলেন, অন্য দিকে তাহাকে নিরাপদে 

আটক রাঁখিলে সোলতান নাইটদ্বিগকে কি কি সুবিধা দ্বিতে পারেন, 

তাহা জানিবার জন্য কনষ্টান্টিনোপলে দূত পাঠাইলেন । বায়েজিদও, 
তাহার সহিত পত্র ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। এজন্ত তাহাকে কোন 

দোষ দেওয়] যায় না। তাহার ম্বভাবে নিষ্ঠুরতার নামগন্ধও ছিল ন11' 
সেলিমের বিদ্রোহ-পতাক। দেখিয়া তিনি অশ্র-সংবরণ করিতে পারেন 

নাই । তাহার হৃদয় এতই কোমল ছিল। জমশেদের গ্রাণবধে তাহার 

কোনই আগ্রহ ছিল নাঁ। ভ্রাতার সহিত আপোষে বিবাদ মিটাইবার 

জন্ত তিনি সর্বপ্রকার চেষ্টা করেন । কেবল তিনি রাজ্যভাগে প্রস্তুত. 

ছিলেন না। তিনি বলিতেন, “সাত্রাজ্য প্রেয়সীর তুল্য ; ছুই জন তাহার, 

অধ্তীদার হইতে পারে না।, শাহজাদা জেরুসালেমে বাস করিতে 

সম্মত হইলে তিনি তাহাকে কারামন-রাজ্যের আয় দিতে চাহিলেন।' 

কিন্তু জমশেদ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না । আপোষের সমস্ত চেষ্টা 

ব্যর্থ হইয়া গেলে বায়েজিদ যখন বুঝিতে পারিলেন, সোলতানৎ ব 
রাজ্যাংশ না পাইয়া জমশেদ কিছুতেই তৃপ্ত হইবেন না, তখন তিনি; 
আত্মরক্ষার খাতিরে গ্র্যাণ্ড মাষ্টারের প্রস্তাবে কান দ্িলেন। কথা হইল, 

যতদিন সেই ধড়িবাঁজ নাইট শাহ্জা্াকে নজরবন্দী করিয়া রাখিবেন, 

ততদিন সোলতানের নিকট হইতে তিনি বার্ষিক ৪৫০০০ ভুকাট- 
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পাইবেন। এতত্যতীত তুরফ ও রোড সের মধ্যে শাস্তি বিভ্তান থাকিবে 
'এবং অব 'ধ বাণিজ্য চলিবে । ৃ 

সেণ্ট জনের নাইটদেের বিভিন্ন স্থানে অনেক হূর্গ ছিল। নভেম্বর 
আসে তাহার! দুর্ভাগ্য শাহজাদাকে দক্ষিণ ফ্রান্সের অন্তর্গত নাইস্ নগরে 

"প্রেরণ করিল। তাহার বিরুদ্ধে যে ভীষণ ফড়ধন্্ চলিতেছিল, তিনি 

তাহার কিছুই জানিতেন না। ফ্রান্সে পৌছিরাই তিনি হাঙ্গেরী হইয়া 

রুমেনিয়! গণনের জঙ্ ফরাসী-রাজের অনুমতি চাহিয়া দূত পাঠাইলেন। 
-নাইটেরা দূতকে পথিমধ্যে আটকাইরা রাখিয়া নানা ছলে শাহজাদাকে 

কয়েক মাস ভুলাইয়া রাখিল। তংপরে তাহারা তাহাকে একে একে 

রোঁসিলেস, পোয়, ও সাসেনাগে স্থানান্তরিত করিল। এই স্থানে 

দুর্গাধ্যক্ষের সুন্দরী কন্তা ফিলিপাইন হেলেনের সহিত তাহার প্রেম 

'জন্মিল। ফলে বন্দী জীবনের একঘেয়েমি কতকট! হ্রাস পাইল। এই 

প্রেমের পরিণাঁম বিপজ্জনক হুইয়। উঠিলে নাইটেরা একটা সপ্ত বুরুজ 

নির্মাণ করিয়া তাহাকে মেখানে আটক করিয়] রাখিল 

সাত বৎসর পর্য্যন্ত জমশেদ ফ্রান্সে বন্দী রহিলেন। বহু খৃষ্টান 
রাজা ও সামন্ত তাহার সহিত এখানে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। 

প্রত্যেকের নিকটই তিনি এই দুর্ধ্যবহারের প্রতিনাদ্দ করিলেন; কয়েকবার 

পলায়নের৪ চেষ্টা পাঁইলেন। কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইল। ইতোমধ্যে 

ডা*বুসন তাহাকে লইয়া চমত্কার ব্যবসায় চালাইতেছিলেন | ওস্মানিয় 

সাম্রাজ্যের এত বড় দ।বীপদারকে হাতে পাওয়ার জন্য ইউরোপীনন রাজন্তযবর্ 

ব্যগ্র হইয় পড়িয়াছিলেন। তীহার সাহায্যে সোলতানের শান্তি ভঙ্গের 

জন্য প্রাত্যেকেই গ্র্যাণ্ড মাষ্টারকে প্রচুর নগদ টাক দিতে প্রস্তুত 
ছিলেন টাকায় ডাবুসনের কোন দিনই বিতৃষ্ণা ছিল না। এমন কি 
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হতভাগ্য শাহ জাদাকে মুক্তিদানের মিথ্য। অঙ্গীকারে তাহার পত্রী হইতে, 

বিশ হাজার ডুকাট গ্রহণ করিতেও এই স্থুষোগ্য গ্র্যা্ড মাষ্টারের বিবেকে 
বাধে নাই। বোডসের বিখ্যাত নাইটেরা এমনি শুর ছিলেন ? 
ডা”বৃসনের স্টায় লোককেই পোপেরা কাড়িনাল ( উচ্চপদস্থ ধর্মযাজক) 
করিতেন !! এমন লাভবান পণ্য কি সহজে হাতছাড়। করা যায় ? কাজেই 

ডা*বুসন কাহাকেও শেষ কথা দ্বিলেন না। 

কিন্তু ইচ্ছায় না ছাড়িলেও গ্র্যাণ্ড মাষ্টারকে অনিচ্ছায় এই বাবসাঁয় 
বন্ধ করিতে হইল। এই সময় জমশেদের ভাগ্য-গগনে এক নূতন চক্রীর' 

উদ্নয় হইল। ফ্রান্সের অষ্টম চাল্্সের মনে হইল, ডা*বুসন ছুূর্ভাগ্য 
শাহজাদাঁকে খেলাইয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়াছেন। তিনি তাহাকে 

নাইটদের নিকট হইতে সরাইয়া নিয়া অষ্টম ইনোসেণ্টের হস্তে অর্পণ, 

করিলেন । কথা হইল, পোপ যদ্দি তাহার বিনানুমতিতে শাহজাদাকে 

অপর কোন রাজার নিকট স্থানান্তরিত করেন, তবে চালপ্ দশ হাজার 

ডূকাট ক্ষতিপূরণ পাইবেন । পোপ নাইটদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও 
ভার লষ্টলেন। তাহারা নান! প্রকাঁর সুবিধা পাইল। ডা”বুসন স্বয়ধ 

কাড়িনাল হুইয়া গেলেন । 

পোপের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকার শাহজাদার মানসিক ভেজের 
জলন্ত প্রমাণ। স্থানীয় কর্মচারীদের অনুরোধ সত্বেও দিপ্বিজয়ী 

মোহাম্মদের সন্তান রোমের রাজা ও খৃষ্টান জগতের ধর্মরুর, প্রতি ইটু 

গাড়িয়! সম্মান দেখাইতে পারিলেন না.। তিনি কার্ডিনালপের স্তাগ 

তাহার স্বন্ধদেশ চুম্বন করিলেন মাত্র। অতঃপর শাহজাদ] রাজোচিত, 

তেজ-বীর্য্যের সহিত তাহার প্রতি নিদারুণ অবিচার ও বিশ্বাসঘাতকতার 

কাহিনী বর্ণনা করিয়া মিসরে তীহার মাতা, পত্রী ও পুত্রকন্ঠাদের সহিত 
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সাক্ষাৎ করিবার মভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন । চক্ষু-জলে হুূর্ভাগ্য যুবকের 

গণ্ডদেশ ভাসিয়া গেল। পোঁপ নিজেও অশ্র সংবরণ করিতে পারিলেন না। 

তিনি তাহাকে খুষ্টান ধর্ম গ্রহণের জন্য উপদেশ দ্িলেন । জমশেদ প্রকৃত 

মোসলমানের স্তায় উত্তর করিলেন, “তুর সাম্রাজ্য দুরের কথা, সমগ্র 
জগতের রাজত্বের বিনিময়েও আমি ধর্্মত্যাগে প্রস্তুত নহি।” পোপ 

এ বিষয়ে তাহাকে আর চাপ দেওয়া ভাল মনে করিলেন না । এ সময় 

মিসরের রাজদুত সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাহার নিকট শাহজাদ। 
সব্ব প্রথম গ্র্যাও, মাষ্টারের প্রতারণার কথা জানিতে পারিয়া এ টাক৷ 

প্রত্যর্পণের দাবী করিলেন। পোপ ও বায়েজিদের দূতের মধ্যস্থতায় ধুত্ত 

নাইট মাত্র ৫০০০ ডুকাট দিয়া দবায়মুক্ত হইলেন । 

পবিত্র পোপও অচিরে শাহজাদাকে লইয়া ব্যবসাদারি আর্ত 

করিলেন। এক দ্রিকে তিনি নানা আশার বাণী শুনাইর। তাহার 

সম্মুখে ভূ-ন্বর্গ রচনা করিতে লাগিলেন, অন্ত দিকে কনষ্টার্টিনোপলে 
জরুরী দূত পাঠাইলেন। বায়েজিৰ তাহার ব্যবহারে সন্ষ্ট হইয়া 
বার্ষিক ৪০০০০ ড্কাট দিতে সম্মত হইলে সদাশয় পোপ মেহেরবানি 

করিয়। ছুর্ভাগ্য শাহজানার তন্বাবধান করিতে রাজী হুইলেন। 

তিন বৎসর পর্য্যন্ত জমশেদ রোমে বন্দী রহিলেন। ইনোসেণ্টের 

মৃত্যু হইলে তাহার স্থানাধিকারী আলেকজাগার বোর্গিরা কুটিলতা ত্যাগ 
করিয়া একেবারে সোজ! পথ ধরিলেন। তিনি এক বিশেষ দূত মারফতে 

'সোলতানের নিকট প্রস্তাব করিলেন, তিন লক্ষ ডুকাট পাইলে জেমকে 

পরলোকে পাঠাইয়া দিতে তাহার আপত্তি নাই। এমন সময় ( ১৪৯৫ 

খুষ্ঠাকধের শেষ দিন) চাল্স ইতালী আক্রমণ করিয়া! রোমে প্রবেশ 

করিলেন। আলেকজাগার সেণ্ট. এঞ্জোল৷ দুর্গে পলাইয়া গেলেন। 
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অবশ্ত জেমের স্ায় মহামূল্যবান সম্পত্তি সঙ্গে নিতে তাহার ভূল হইল 
না। এগার দিন পরে উভয়ের মধ্যে সন্ধি হইল। শর্তীনুসারে জেষ 

চাল্সের হাতে অর্পিত হইলেন। তিনি তাহাকে রোম হইতে নেপল্সে 
লইয়া গেলেন। পোপ ইহাতেও নিরাশ হইলেন ন1। তিনি শীঘ্বই তাহাকে 

উৎকোচ সাহায্যে হত্যা করার ব্যবস্থা করিলেন । মোস্তফা নামক 

জনৈক ক্ষৌরকারের সাহাব্যে বিষাক্ত ক্ষুরের সামান্য দাগ টানিয়া, না 

শরবতের সহিত সাদ গুড়া মিশাইয়া এই ঘৃণিত কার্য সম্পন্ন হয়, সে 

সন্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু পোপই যে তাহাকে হত্যা করান এবং 

মন্থর বিষ-ক্রিয়ার ফলেই যে তাহার মৃত্যু হয়, এ বিষয়ে সকলেই একমত । 

তের বৎসর বন্দী জীবন যাঁপন করিয়া এরূপ শোচনীয়ভাবে ৩৬ বৎসর 

বরসে জমশেদের প্রাণ-বির়োগ ঘটে | মৃত্যুকালে তিনি এতই ছুর্বল হইয় 

পড়েন যে, মায়ের চিঠিখানাও পড়িতে পারেন নাই। মৃত্যুর পুর্ব মুহূর্তে 
তিনি প্রার্থন। করেন, “খোদা, বদি ইস্লামের শত্রর। আমার সাহায্যে 

মোসলমানদের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিতে চায়, তবে আমি আর যেন 

বাচিয়া না থাকি।” ভীষণ বিপদ্জালের মধ্যেও জমশেদের তেজস্মি তা, 
ধন্ম-প্রেম ও ম্বজাতিহিতৈধিতা বিশ্বইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ 

থাকিবে। 

বায়েজিদ দূত মারফতে তাহার মৃতদেহ নিয়া রাজোচিত আড়ম্বরের 
সহিত ক্রুপায় সমাহিত করেন। পোপ নিজের হাতেই তাহার দুফার্যের 

শান্তি প্রাপ্ত হন। অবাঞ্থিত বা অতিরিক্ত ধনবান কাডিনালদ্িগকে 

বিষ প্রয়োগে অপস্থত করা তাহার অবধারিত নীতি ছিল। ঘটনাক্রমে 

শরবতের সহিত মিশ্রিত শাদ। গুড়। পান করিয়। তাহার নিজেরই 

মৃত্যু ঘটে । 



সুক্ষ ০্লৌ-্বহল্ল 
এ পর্যন্ত কেবল স্থল-যুদ্ধের কথাই বণ্িত হইয়াছে, নৌ-যুদ্ধের বিবনধণ 

বিবৃত হয় নাই বলিলেই হয়। অথচ তুরফের প্রাধান্য স্থাপনে তুর্ক 

নৌ-বহরের অব্দান স্থল-বাহিনীর অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে। 
তজ্জন্ত এখানে উহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া একান্ত আবশ্যক। 

প্রথমে তুকর্দের নিয়মিত নৌ-বহর ছিল না। হুনিয়াডি সেজেদিনের, 
সন্ধি ভঙ্গ করিলে সোলতান মুরাদ বস্কোরাস অতিক্রমের জন্ত জেনোয়ার 

নাবিকদ্দিগকে সৈন্যদের জনপ্রতি এক ডুকাট ভাড়া দিতে বাধ্য হন। 

দ্িখ্বিজরী মোহাম্মদই নিয়মিত নৌ-বহর গঠন করেন। কনষ্টার্টিনোপল 
জয়ের ফলে বস্ফোরাসের কর্তৃত্ব তাহার হাতে আসে। 

ভেনিস ও জেনোয়! ইতালীর এই ছুইটা ব্যবসাঁয়ী সাঁধারণ-তন্ত্র তখন 
ইউরোপের প্রধান সামুদ্রিক শক্তি। সমুদ্রের কর্তৃত্ব লইয়া উহাদের মধ্যে 

প্রবল প্রতিদ্বন্দ্রিতা চলিত । গ্রীক দ্বীপপুপ্তী (আফিপেলেগু ) ও 

সিরিয়ার উপকূলের অনেক প্রয়োজনায় স্থান ভেনিসের দখলে ছিল। 

, ক্রুসেডারদের সাহায্য করায় তাহারা উহাকে 'একর ছুর্গ ছাড়িয়। দেয়। 

পক্ষান্তরে মর্মরা ও কৃষ্ণ সাগরে জেনোরার হুকুম চলিত। ক্রিমিগ়ার 

বালাক্্যাভা উহার হাতে ছিল) কনষ্টার্টিনোপলের নিকটস্থ 'গ্যাল]টায় 

& 

ছ্রেনোয়ার বণিকদের একটা শক্তিশালী উপনিবেশ স্থাপিত হরু। লোকে 
জেনোরাকে সাগরের রাণী” ঝলিত। মর্মরা সাগরে উভর পক্ষে বু লোক- 

ক্ষয়কর যুদ্ধ হর। ১৩৫২ খুষ্টাব্ধে জেনোয়াবাসীর। গ্রীক, ক্যাটালোনিয়ান 
ও ভ্নিসিয়ানদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে। পর বৎসর 

তাহাদের গর্ব খর্ব হইলেও ১৩ খষ্টান্দে তাহারা ভেনিস পর্য্যন্ত অগ্রসর 

॥ ১১৭ 
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হয়। কিন্তু নাগরিকেরা তাহাদিগকে আত্ম-সমর্পণে বাঁধা করে। ইহা 
ফলে জেনোগ্ার 'প্রাঁধান্ত বিনষ্ট হয়, ভেনিসের শক্তি ও ওদ্ধত্য নিরন্তর 

বৃদ্ধি পাইতে থাঁকে। 

কন্টার্টিনোপলের পতনের পর জেনোগাবাসীরা একে একে দিনোঁপি, 

কাঁফ ফা, ভ্রেবিজন্দ ৪ আজব হইন্ডে বিতাড়িত হয় ; ফলে প্রাচ্যে তাহাদের 

ধাবসায়ের সমৃদ্ধি মাটী হইয়া যায়, কৃষ্ণ ও মর্ম্রা সাগর তর্ক হদে পর্ণিত 

হয়। দার্দ'নেলিজের দুর্ণ-গ্রাকাব হইতে কামানরাজি তুর্ক নৌ বহর 
রক্ষা করিত; জিয়াকোমি ভেনিয়ারৌ এক বার অনল-বুষ্টি উপেক্ষা 

করিয়া “প্রণালী অতিক্রম করির্পেও পবে আর কেহ শ্রই বিপজ্জনক দৃষ্টান্তের 

অনুসরণে সাহশী হন নাই। 

১৪৭০ খুষ্টাবে দ্বিতীয় মোহাম্মদ এক শত পালের জাহাজ ও ছুই শত, 

সেম্টবাহী জাহাজে সন্তর হাজার সৈম্ত নিয়া! ভেনিসের নিকট হইতে 

নিগ্রোপত্ত কাড়িয়। লইলেন। . ভেনিসীয় নৌ-সেনাপতি লোরেডানোকে 

মার্ষিপেলেগুন অন্তর্গত তুর্কা।ধিকৃত দ্বীপাষলী ও এসিয়! মাইনরের 

উপকুল-ভাগ লুষঠন করিয্াই তৃপ্ত থাকিতে হইল । জাহাজ নির্মাণ ও 
_মাঙ্জাইবার কাঘদ! ভেনিপিয়ানের। তুর্কদের অপেক্ষা ভাল জানিত। কিন্ত 

শক্ুত্ধর ন্যায় তাহাদের সামরিক: সংস্থান ছিল না। মিপাহী ও 

জেনিসেরিদের সহিত ভেনিসের ভাড়াটে সৈন্যদের তুলনা চলিন্ড না। 

তবে এপিবাসের কঠোরশ্রধী লোকেরা তাহাদের প্রায় সমকক্ষ হইয়া 

উঠ্য়াছিল। তাহারা তুর্কদেরন্তায় পোষাক পরত, কেবল পাগড়ী 
বাবহার করিত না। অথেলে| ইহার দৃষ্টান্ত। স্থল-বুদ্ধে ভেনিসের 
সৈস্তের! তুকর্দের সহিত প্রতিযোগিত| করিতে পারিত না। ১৪৭৭ 

ৃষ্টানে তুর্ব বাহিনী পিয়াতি নদীর তীরে উপস্থিত হইলে ভেনিসের 
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অন্তিত্ব পথ্যস্ত বিলুপ্ত হওয়ার . উপক্রম হয়; ডিউক তাড়াতাড়ি সন্ধি 
করিয়া রক্ষা পান। কথিত আছে, এমন কি তিনি তুর্কদিগকে ওট্রাণ্টো। 
আক্রমণে প্ররোচিত করেন। ইহার পর ভেনিসের নিকট হইতে 

তাহাদের আর কোন ভয়ের কারণ রহিল না। তুর্ক জাহাজ অবাধে 
ইন্ডালীর উপকুল লুনে প্রবৃত্ত হইল। অ্ধচন্ত্র দেখিলেই গ্রাম-বাসীর! 
ভরে পলাইরা যাইতে লাগিল। 

ইতোমধ্যে ভূ-মধ্য সাগরে আর একটা নৌ-শক্তির অভ্যুদয় ঘটিল। 
১৪০৩ থুষ্টান্দে তাইমূর হুস্পিটালার নাইটবিগকে স্মার্ণা হইতে হাকাইয়া 
দিলে তাহার! পোডসে গিয়া বসতি স্থাপন করিলেন (১৪১১)। ছূর্গীদি 

নির্মাণ করিয়া তাহারা শীদ্ধহ উহা দুভেপ্য করিদ্না তুলিলেন। 
মাম্লুক সোলতানের! বাঁর বাগ আক্রমণ কথিয়াও তাহাদিগকে স্থানচ্যুত 

করিতে পারিলেন না। রোডসের নাইটেরা লিবান্তের জলদন্থা। 

কারামনের অরণ্যে কাষ্ঠের অভাব ছিল না। জাহাজের দাঁড় টানিবার 

জন্য নাইটেরা এসিয়া মাইনর হইতে শোক ধরিয়া নির] ক্রীতদাস 

করিতেন। যে সকল বাণিজ্য-জাহাঁজ কনষার্টিনোপল ও আলেক- 

জান্ত্রিয়ার় মধ্যে গমনাগমন করিত, সেগুলি লুঠন করিয়া তাহারা মহ] 

লাভজনক ব্যবসায় চালাইতেন। খুষ্টান জাহাজও তাঁহাদের নিকট রেহ।ই 

পাইত না। তাহারা সেখানে গাকিতে তুর্ক নৌ-বহর নিরাপদে পূর্ব 
ভূমধ্য সাগরে বিচরণ করিতে প'রিত না। তজ্জন্ত ধিথ্িজরী মোহাম্মদ 

১৪৮০ খষ্টাবে তাহাদের বিরুদ্ধে এক বিরাট অভিযান প্রেরণ করেন। 

কিস্ক নান। কারণে তাহা ব্যর্থ হইন়। যায়।, 

তুর্কেরা একেবারে মজের নহে দেখিয়। ভেনিস সাহসী হইয়া উঠিল। 
ডিউক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তুকেরা! শাস্তির সময় 
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আরামে নষ্ট করে নাই। সোলতানের মিষ্ত্ী-খুষ্টান রন্যানী ভেনিপিয়ানদের 
জাহাঁজ নির্মাণ-পদ্ধতি শিক্ষা করিয়া কোঁকা নামে সত্তর হাত দীর্ঘ ও 

ত্রিশ হাত প্রশস্ত ছুই খান! বৃহৎ যুদ্ধ-জাহাজ' নির্মাণ করেন। ইহাদের 
নাস্তলের বেড়ই চারি "হাত ছিল। . বন্মাবুত চল্লিশ জন সৈন্ত উদ্ধাংশে 

নগারমান হইয়া শত্রুদের উপর অগ্নিবৃষ্টি করিতে পারিত। প্রত্যেক 

ভাহাঁজে দুইটী পাটাতন ও উপরের তলায় প্রত্যেক পার্খে ২৪ খান! দাড় 

ছিল; নয় জন লোকে এক একখানা দাড় টানিত। প্রত্যেক জাহাজে 
?ই হাঁজার সৈন্য ও নাবিকের স্থান ছিল। কামাল রইস ও বোরাঁক 

রইস ইহাদের কাপ্ডান হইলেন । আরও প্রায় তিন শত জাহাজের এক 

বিরাট নৌ-বহুর লইয়! ১৪৯৯ খুস্টান্দে দাযূদ পাশা আত্রিয়াতিক সাগরে 
ঢকিয়া পড়িলেন ॥ লিপাস্তো ছিল তাহার লক্ষ্য । 

জুলাইর শেষে মোদনের অনতিদূরে ভেনিসীয় নৌ-বহর পরিদৃষ্ট হইল | 
তাহাদের ৪৪ খান দাঁড়-টান। জাহাজ, ১৬ খান! পালের জাহাজ ও ২৮ 

থান! সাধারণ রণ-তরী ছিল। পরিণাম গুরুতর জানির়া কোন পক্ষই 

খুদ্ধে উংসবহ দেখাইল না। ভেনিসীয় নৌ-সেনাঁপতি গ্রিমানি 
ঠাভারিনোতে চলিয়া গেলেন। দাযূদ পাশ! স্যাপিবেঞ্ার নিকটে 

নোগ্গর ফেলিলেন। সোলতান (২ বাঁদেজিদ্ ) স্থল বাহিনী লইয়। 

পিপান্তোতে তাহার জন্ত অপেক্ছ! করিতেছিলেন। কাজেই ১২ই আগষ্ট 

বায়ু পাশা সম্মুখে অগ্রসব হওরার জন্ প্রস্তুত হইলেন। সেকালের, 

ঠক্ণনাবিকের। গভীর সমুদ্রে যাইতে সাহসী হইত না, তাহার! তীর 

বেপিয়া চলিত। ফলে প্রতিকূল বাতাসে নৌ-বহর কোণথ1ও আশ্রয় 

লইতে পারিত। তজ্জন্ত দায়ুদ স্যাভারিনোর উত্তরস্থ প্রোডানো ও 
মোরিকী দ্বীপের মধ্যবর্তী সন্কীর্ণ স্থান দিয়া গমন করিবার চেষ্টা পাইলেন 
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সংবাদ পাইয়া ভেনিশিয়ানেরা উহা বন্ধ করিয়া বলিল কর্ফুর শাসন- 

কর্তা এগ্ডিয়! লোরেডানো সেদিন আরও দশ খান|-জাহাজ লইয়া আসি 
তাহাদের শক্তিবুদ্ধি করিলেন"। স্থানটা খুবই স্ুনির্ব্বাচিত হয়; বাতাসও 
তাহাদের অনুকূল ছিল। কিন্ত কৌশলে জাহাজ ঘুরাইতে না পারায় 
তাহাদের সমস্ত স্থুবিধ! মাঁটী হইয়া গেল। লোরেডানোর* পতাকাবাহী 
জাহাজ আগুনে পুড়িয়] ডুবিয়া! গেল। তুকেরি অন্থান্ত থ্ষ্টান জাহাছেও 

' আগুন লাগাইর1 দিল। ছুই খানা বড় ভেনিসীম রণপোত ছুই হাজার 
সৈম্ত লঈর! আরও দুই খানা জাহাজের সাহায্যে বোরাক রইসকে ঘিরিয়া 

ফেলিল। কিন্তু তাহাদের পাটাতন কেকা অপেক্ষা অনেকটা] নিক্ন বলির 
তাহারা তাহাতে আগুন লাগ্বাইতে পান্সিল না। বোৌরাঁক জপস্ত আলকাত্ুর! 

নিক্ষেপ করিয়া পক্র জাহাজে আগুনু পরাইরা দিলেন । ,সেগুলি নাবিক 
সহ পুড়ির। দ্রুত তপাইঘা গেল। শেষে বোরাঁক নের নিজের জাহাজেই 

আগুন লাগিল। ঠিনি সান্তুচধ অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া পুড়িয়' 

মরিলেন। তাহার স্বৃতিরক্ষান জন্য তুর্কে্া অগ্ভঠুপি গ্রোডানোকে 

“বোরাক দ্বীপ বলিরা অভিহিত করিয়া থাকে । ভ্যাারিস্ত্রোর লেক্কি ও 

নামক প্রাচীন ছুর্ণের নিয়ে এই যুদ্ধ হয়; তজ্জন্য খুষ্টান মহলে ইহ: 
'জেস্কিওর শোচনীর সংগ্রাম” বিলি! পরিচিত | 

€জঞ্কিওর বিজয় লাভ সন্তেও দায়ূদ পাশাকে অনিশ্রন্ত যুদ্ধ করির: 

লিপান্তে। গমন করিতে হইল । ভেনিপিরানেরা তাহাদের ধ্বংসাবশিষ্ট 

জাহাজ গুলিকে একত্র করিল; ফ্রান্স ও বোঁড স্ হইতে 9 সাহায্য আপিল। 

ভুর্কেরা পূর্বের হ্যায় দিবাভাগে তীর ঘেলিয়া চুণিতে লাগিপ। রাত্রি- 
কালে তাহার! নোঙ্গর ফেলিয়া ঝড়! পাহারা বিশ্রাম করিত। গ্রিমানি 
বারংবার তাহাদিগকে আকস্মিক আক্রমণের চেষ্টা করিলেন। কিন্ত 
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তুর্ক নৌ-বহুর 

প্রবল ব্যাত্যা তাহার চেষ্ট! ব্যর্থ করি দ্িল। তাহার ছন্ব খানা অনল- 
রাহী জাহাজ শত্রহস্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। অবশেষে তুক্ঁ নৌ-বহর 

পেজয়-গর্কে পাত্রাস উপসাগরে প্রবেশ করিয়া! সোলতাঁনের কামানের 
এখয়ে নিরাপদ হইল। গ্রিমানির ভীরুতায় বিরক্ত হইনা ফরাসীর! 
পিয়া পড়িল । ২৮শে আগই িপান্তোর পতন হইল। গ্রিমানি দেশে 

ধা যাবজ্জীবনের জগ্ত কারারুদ্ধ হইলেন; কিন্ক একুশ বসুর পরে তিনি 

বলশযুক্ত ও ডিউক নির্বাচিত হন।  * ' 

জেঙ্কিও ও পিপান্তোর জদুলাভের গৌরবের অনেকটা কামাল রইসের 
পাপা । প্রথমে তিনি ক্রীভদাস ছিলেন। কাপিতান-পাশা জিনান 

চহাকে সোলতানের নিকট উপহাল প্রেরণ করেন। বায়েজিদ, তাহার 

গথ]বাঁরণ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাব নাম দেন কামাল বাঁ পুর্ণনতা | 
1৪-প্রসাদের বালক-ভৃত্যে পদ হইতে ক্রমোনতি লাভ করিয়া 

৮9 খুষ্টাব্দে তিনি সামুদ্রিক কাপুান নিযুক্ত 'হইরা স্পেনের উপকূল 

/০*ন গমন করেন | তীহ্ার রণনৈপুণো অমুজে তুরক্ষের মন্যাদা বৃদ্ধি 
01 বস্তুতঃ তুর্ক নৌ-বহরের ক্রৃতিত্বই দ্বিতীর বায়েছিদের রাজত্বের 

একত্র সামরিক গৌরব। মোদন অধিকারের পরবর্তী বৎসরেও 
. ১৫০০ থুঃ) কামাল রইস পোপ, .স্পেন ও ভেনিসের সংখ্যাধিক 
.শ।বাহিনীর বিরুদ্ধে সাহস "3 কৌশলের সহিত যুদ্ধ করিয়া খ্যাতি 
এভ করেন। 

এই পরাজরের পর ভেনিল আর কখনও মাথা তুলিপ্না দাঁড়াইতে 
পরে নাই। লিপান্তোর পতনের ফলে পাত্রাস ও ক্রিস্থ উপসাগরের 

বার তাহার জন্ত রুদ্ধ হইয়া,গেল। মোদ্বনের পতনে স্তাপিয়েজ। 

প্রথালীতেও তাহার প্রতুত্ব বিন হইল। আদ্রিনাতিকের পুর্বাংশ ও 
চি 
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আইওনিয়ান সাগরে আর থুষ্টান, জাহাজ প্রবেশের উপায় রহিল না । 
সেলিম মিসর জয় ( ১৫১৭) করায় প্রাচ্যের বাণিজ্যও ভেনিসের হাতছাড়' 

হইয়া গেল। ইহ] প্ররুতপক্ষে প্রাচ্য নগরী ছিল। এখানকার কৌশলী 

ৰারিগরেরা মিসর ও মেসোপতেমিয়ায় শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিত । কায়রো, 

তিনিস, দরমিয়েতা ও আলেক্জাস্ট্রিরার ড্বে কাপড়, রেশমী বন্ত্র ও 

কিজ্াপ, বা-আলবেকের সতী কাপড়, বাগ্ৰার্দের রেশম ও মাদ্দিনের 

আতলাস সাটিনে ভেনিসের বাজার পরিপূর্ণ থাকিত। ইহা কেবল 
ইউরোপে প্রাচ্যের উৎপন্ন দ্রব্য আমদানী করিয়াই ক্ষান্ত হর নাই ; ইহার 
কল্যাণে এ সকল পণ্যদ্রব্যের নামগুলি পর্য্যন্ত ইউরোপীয় ভাষায় অগ্ভাঁপি 

বর্তমান আছে। আসেনেট সঞ্জাপাদির জন্য সারাসেন বা মোসল, 

মানদের নির্মিত পাতলা রেশমী কাপড়; বাগাদের একটা বাস্ত! 

হইতে টেবী বা মোট! রেশমী কাপড়ের নামের উৎপস্তি; বাল্দাচিনি 

বাল্দাক অর্থাৎ বাগ্দাদী চন্দীতপ ; সেমাইট সামী বা সিরীয় তন্ত) জুগ 

বা গুইপা। মিপরীয়দের জুববা নামক কোট হইতে উৎপন্ন । 
প্রাচ্যের মূল্যবান বাণিজ্য নষ্ট হওয়ায় ভেনিদ আর আত্মরক্ষা করিতে 

পাঁরিল না। সে জলে-স্থলে তুরক্ষের প্রাধান্ স্বীকার করিয় সন্ধি স্থাপন" 

করিল। সাইপ্রথসের জন্ত এমন কি বেচারি সোলতানকে কর দানে 

বাধ্য হইল। বেলগ্রেদ্ সোলায়মানের হাতে আঁসিলে ভেনিস তাড়াতাড়ি 

করবৃদ্ধি করিয়া! এমন কি জেন্তের জন্তও সোলতানের অধ্নীনতা মানিন' 

লইল। “সাগরের রাণী” প্রতিদ্বন্দিনী এতই দুর্বল হইয়া] পড়িল । 



ভীম ০সলিক্ম 

' সোঁলতান সেলিম ৪৭ 'বংসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

অসাধারণ তেজঃ, বিরাট দিপ্থিজ্জয় এবং যুদ্ধ, সাহিত্য ও রাজনীতিতে 

অক্যধিক দক্ষতার দরুণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের লেখকের! এক বাক্যে 
তাহার প্রশংসা করিয়া গিনাছেন। কিন্তু নিটুবতা তাহার চিত্রের 
প্রধান দোষ। রক্তপাতে তাহার কুগা ছিল না, সে শিকারে-নিহত 

পশুর রক্ুই হউক, আর শক্রখোণিতই হউক। তজ্জন্য তুর্কেরা 

তাহাকে আজিও ভীম সেলিম বপিয়া থাকে । ূ 

রাজ্যলাভের অন্দবহিত পরেই সেলিষকে গৃহ-যুদ্ধে নিরত হইতে 
হইল। বারেজিদের আট পুত্রের মধ্যে পাঁচ জন পিতার জীবন্দশায়ই 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহাদের মধ্যে আলম শাহ এক, শাহান শাহ্, 

এক ও মাহমু চারি পুত্র রাখিরা ষাঁন। অপর ছুই ভ্রাতার মধ্যে. কুকৃদধ 

অপুত্রক ছিলেন; আহমদের চারি পুত্র ছিল। প্রথমে কাহার 

প্রতি তাহার মনে জিঘাধ্সা! ছিপ বলিয়া মনে হয় লা। ভ্রাতারাও 

তাহার দ।বী স্বীকার করিতে গ্রস্ত আছেন বলিরাই বোঁধ হইল 

আহমদ আমাশিয়ার ও কুকুদ সাক খাঁর শাসনকর্ত। ছিলেন। বায়েজিক্ব 

তাহাদিগকে স্ব স্ব পদে বহাল রাখিলেন। তাহারা ৪ এই ব্যবস্থা মানিয়া 
লইলেন। 

কিন্তু আহ মদদ শীঘ্রই বিদ্রোহ-পত।ক1 উত্তোলন করিয়া! ক্রসা অধিকার 

করিলেন। বায়েজিদ ততক্ষণাৎ তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে চলিলেন। আছ মদ 
প্রথমে পপাইয়া গেলেন; তাহার ছুই পুত্র সাহায্য প্রথনার জন্য পারস্তের 

শাহ ইদ্মাঈলের নিকট প্রেরিত হইল। বায়েজিদের কয়েক জন কর্ম- 
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চারীকে স্বদলভুক্ত করির! তিনি পুনরার যুদ্ধে নামিয়া কিছু সফলতা 

লাভ করিলেন। উ্দীর আজম এই বিশ্বাসনাত দলের অন্ততম ছিলেন, 

বলি সেলিম তাহাকে গলা টিপিয়' মারিবার আদেশ দিলেন। তাহার" 

পাঁচ জন ভ্রাতুস্প ত্র ক্রসার কৃ.ক এন সম্থান্ত লোকের রক্ষণাবেক্ষণে 

ছিপের্ন। তাহাদের বয়স লা. হঈতে বিশ্ব বৎসরের মধ্যে।' ক্রুদ্ধ 
সোর্শভানের আদেশে তাহাদিগকে ও ধরিয়া আনিয়া গল! টিপিয়া হত্যা ' 
কর হইল। | 

কুকৃর্ণ এপর্য্যস্ত নীরব ছিলেন। এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদে তিনিও 
. নিজের পরিণাম চিন্তা করিয়া যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইলেন । ভ্রাতার 

মতলব টের পাইয়া সেলিম এক দিন সহসা দশ হাজার সৈন্য লইয় কুকুরের 

রাল্পযে প্রবেশ জরিলেন। শাহজাদা মাত্র একটী অন্ুচর সহ পলাইয়। 
গেলেন, কিন্তু ধৃত-ও নিহত .হইজ্েন । মৃত্যুব পুর্বে তিনি' এক ঘণ্টা 

সময় ক্সইয়। ভ্রাতাঁকে ভঙ্শনা করিয়া একী কবিতা লিখিয়া! গেলেন । 

ইহ| পাঠে সোলতান প্রচুর অশ্রু বিসর্জন করিলেন। তিন দিন পর্য্যন্ত 
তিনি সকলকে শোক প্রকাশের আদেশ দিলেন। নিহত শাহজাদা 

যেখানে লুক্কগ্লিত হয়, বাহার! তাহ! দেখাইয়া দেয়, তাঁভার। পুরস্কারের 

জন্য আদিলে তিনি তাহাদিগকে প্রাণদণ্ডে দ্ডিত করিলেন? ইতোমধ্যে 

আহমদ্দ অনেক সৈম্ত সংগ্রহ করির| আবার ভাগ্য পরীক্ষা করিতে 

আপিলেন। প্রথমে তিনি কিছু স্ুবিবা লা করিলেন; কিন্তু ২৪শে 
এপ্রিলের (১৫১৩ খুঃ) যুদ্ধে পরাজিত, ধুত ও নিহত হইলেন । 

এইরূপে নিক্গণক হইয়া সেলিম দিখ্বিজয়ে মন দ্রিলেন। খুষ্টান 

জগতের সৌভাগ্যবশতঃ সেঘ্িকে তীহার দৃষ্টি পড়িল না। মুরাদ, বায়েজিদ 

ও মোহাম্মর উত্তরে ও পশ্চিমে রাজ্য বিস্তার করিরা যান; নূতন সোলগান 

১২৩ 



ভীম সেলিম 

পূর্ব ও দক্ষিণ দিক্ জন কর! স্থির করিলেন। তাহাকে “অভিনন্দিত 

করার জন্ত ভেনিসের ডিউক (79০8০ ), হাঙ্গেরীরে রাঁজা, রুশিয়ার জার ও 

মাঁদ্লুক সৌলতানদের নিকট হইতে দূত আসিঙ্লা।. সেলিম সকলকেই 
তাহার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। আপাততঃ তাহাদের কাহারও 

সহিত বাগড়া কর! তাহার ইচ্ছা ছিল না। পুর্নদিকে এক নূতন শক্রন্ 

হভ্যদয় হওয়ায় তিনি প্রথমে সে দ্বিকেই মনোনিবেশ করিলেন । 

তাঁইমুরের মৃত্যুর কিছুকাল পরে কুর্দি ও তাতারের! ইউফ্রেতিজ নদীর 
তারবর্তী প্রদেশে প্রবল হইন| উঠিল। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহারা শাহ ইস্- 

;ঈলের বীরত্বে অন্তহিতত হইয়া গেল। স্থানীর সর্দার ও তাইমূর-বংণীয় 
এ'হজাদাগণকে বিদুরীত করিয়া “তিনি পারস্তে স্ফী বংশের প্রতিষ্ঠা 

পরেন । ফলে তুর্ধ ও পারস্ত সীমান্ত একই রেখায় মিলিত হইল। 

কেপ] সুন্নী, পারসিকেপ। শিয়া” উভয় সম্প্রদার্সের মধ্যে পার্থক্য অনেক। 

পিএামত ঘেখানে এক বার প্রবেশ কগিরাছে, খানে ধশ্থনৈতিক ও 

বাষ্্ার বিগব পজ্ঘটত না হইঘা নিস্তার নাই। কাছেই উভয় রাজ্যের 

৭০৭] সঙ্বর্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। ক্রমে কুটিল শিফ্লা-মত এসিয়িক 

বক্ষে টুকিযা পিল। সেলিমের এক প্রশংসনীয় গুপ্ুচর-বাহিনী ছিল। 
ত1হ'দের মারফতে তিনি খরর পাইলেন, তাহার এসিনাস্থ রাদ্ে শিয়ার 

সদধা। অনুর হ|জারে উঠিরাঁছে। তাহাদিগকে জড়ে-মুলে উত্স করিতে 

?৪- প্রতিজ্ঞ হইয়া তিনি তাহাদের সখ্যাঞগ্ুসারে প্রত্যেক নগর ও জেলায় 

সৈষ্ট স্থাপন করিলেন । হঠাৎ আদেশ প্রাপ্তিমাত্র তাহার। সমস্ত শিয়াঁক্ে 
বন্দী করিয়া কেপিপ। চল্লিশ হাজার নিহত ও অবশিষ্ট কারাগ।রে 
শিক্ষিপ্ত হইল। এইবূপে গৌড়! ইম্লামে? প্রাধান্ত রক্ষা্ধ ব্যবস্থা করিম 

সেলিম গ্ভারবান, উপাধি গ্রহণ করিণেন। খুষ্টান রাজদূতেরাঁও তাহাতে 
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সায় দিলেন । গৌড় মত পরিত্যাগকারীকে হত্যা করা টান জগতে 

বরাবরই শ্ঠার-বিচার বলিয়! স্বীকৃত হইত। ইহার প্রায় বাট বৎসর পরে 
(১৫৭২) সেপ্ট বার্থেলোমিউর হত্যাকাণ্ড সঙ্ঘটত হয়; সহস্র সহস্র 

ছিউগেনট বা ফরাসী প্রটেষ্টাণ্ট নবম চাল্স ও রাজমাত। ক্যাথারিনের 
আদেশে ক্যাথণিকদের হস্টে মৃত্যু বরণ করে। অথচ এই হতভাগোর' 

রাজারই নিমন্ত্রণে রাজ-ভগিনীর বিবাহোপলক্ষ্যে প্যারিসে সমবেত হয়। 

সেলিম এরূপ ভীষণ বিশ্বাস-ঘাতকতার অনুষ্ঠান করেন নাই বলিয়া ইহার 

তুলনায় তাহার কার্য কম নিন্দনীয়। 

স্বমতাবলম্বী দ্িগকে হত্যা করার শাহ. উদ্মাঈল সেলিমের প্রতি চটির 
গেলেন। সোল তানের তিনটী ভ্রা হুম্প,ত্রকে আশ্রয় দেওয়ায় এবং অন্যতম 

পলাতরু শাহজাদা আহমদ তাহারই অন্মতিক্রমৈ তুর্ক দুতকে হত্য' 

করায় তিনিও সেলিমের" অত্যন্ত বিরাগণভাঁজন হইলেন । কাজেই উভয় 

পক্ষ যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন । পাঁরণপকদের ঘারত্ব এবং 

ইস্মাঈলের সাহষ, কৌশল, বোঁগাতা ও সৌভাগ্য সমগ্র গ্রাচ্যে প্রচারিত 

ছিল। কাজেই সেলিম সমর-সভার মতামত জিজ্ঞাসা করিলে কাহারও 

বাক্যস্ফূর্তি হইল না। পুনরার প্রশ্ন করিয়াও তিনি কোন উত্তর পাইলেন" 

না। অবশেষে দ্রারপাল আহমদ প্রভুর পদ্ঘতলে পতিত ভ্ইয়1! বপিল, 

“শাহান শাহ, বান্দা তাহার সহচরগণ সহ প্রহর জগ্ত জীনন উতসগ 

করিতে গ্রস্তত।” সেলিম তৎক্ষণাৎ তাহাকে সেলনিক শঞ্জকের বে নিযুক্ত 

করিলেন । 

২০শে এপ্রিল (১৫১৪ ) তুর্ক বাহিনী পারস্ত যাত্রা করিল। ২৭ে 

এক জন পারসিক গুপ্তচর শিবির মধ্যে ধৃত হইল । তাহার মারফতে 

সোল'তান শাহকে যুদ্ধ ঘোষণার সংবাদ পাঠাইলেন। পারসিকের! 
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লীমান্তে তাহাকে বাঁধা না দিয়! সরিয়। গেল | জ্ল ও থাছ্দ্রব্যের অভাবে 

যাহাতে এই অভিমান ব্যর্থ হয়, তজ্ভন্ত তাহারা তেব্রিজ হইতে .সীমাস্ত 

পথ্যন্ত সমগ্র দেশ উৎসন্ন করিয়া ফেলিল। কাঁজেই তুর্ক বাহিনী এক দ্বিরাট 
মরুভূমি অতিত্রমে বাধ্য হইল। সেলিম খচ্চরের পিঠে করিয়। ত্রেবিজন্ৰ 

হইতে রসদদ আনাইবাপপ ব্যবস্থা করিলেন। কিন্ক যতই সম্মুখে অগ্রপর হইতে 
লাগিলেন, ততই তাহার অনস্থবিধা বুদ্ধি পাইতে লাগিল | ক্ষুধা-তৃষ্ণায়, 

কাতর হইয়া সৈন্টের| বিরক্তি প্রকাশ করিতে আরন্ত করিল। সেনাপতি 

হামদর পাশা সন্মুখে অগ্রালর হওয়ার প্রতিবাদ করিয়! প্রাণ হারাইলেন |» 

সোগমাঁর পৌছিলে জর্জিয়ার রাঁজা দুত মারফতে' কিছু রসদ-পত্র 

পাঠাইলেন।* এই স্থানে জেনিসেরিরা প্রকাশ্তটে অগ্রগমনে অনিচ্ছা 

জ্ঞাপন করিল। সেলিম সাহসের সহিত হাহাদদের নিকট উপস্থিত হইয়া 

বলিলেন, যাহার! ভীরু, তাহারা অবাধে বাড়ী যাইতে পারে। কিন্তু 

ভয়ে কেহই দ্লত্যাগে সাহসী হইল নাঁ। শাহকে সম্মুণ যুদ্ধে প্ররোচিত, 

করাইবার জন্য সেলিম তাহাকে কয়েক খানা কড়া পত্র লিখিলেন। 

ইস্মাঈল উত্তর দিলেন, সোলতাঁনকে চটাইবার মত তিনি কোনই কাজ 
করেন নাই। পত্রের ভাষা দেখিয়া মনে হয়, সেগুলি নেশার ঝৌঁকে 

লেখা । কাঁজেই তিনি ল্খেকের জন্ত এক .বাৰা প্রিয় বস্তু পাঠাইয়া 
দিতেছেন। পত্রগুপি সেলিমের নিজের হাতের লেখা; লিপি-কৌশলের' 

জন্য তিনি স্তায়তঃ গর্ব করিতেন; তাহার একটু আফিঙেরও অভ্যাস' 

ছিল। কাজেই শাহের উত্তর ও আফিঙের বাক্স পাইর়] তাহার ক্রোধের; 

সীমা রহিল না। যেদূত পত্র লইন্না আসিল, তিনি ক্রোধে তাহাকে 

ছিড়িয়া! ফেলিবার আদেশ দিয়া তুর্ক দুত হত্যার প্রতিশোধ আদার 
করিলেন। 
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তুর্ক বাছিনী তেত্রিজের নিকট উপস্থিত হইলে শাহ আর গা ঢাঁকা 

দিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি শত্রুকে বাধা দ্রানের*্জন্য চাল 

দের*নে শিবির সন্িবেশ করিলেন। তাঁহাকে সম্মুখে পাইয়া] সেলিমের 

আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাঁ যুদ্ধের আদেশ দান করি" 

লেন। তাহার প্রায় ১২০০০ নৈগ্ ছিল; তন্মধ্যে ৮০০০০ অশ্বারোহী, 
অবশিষ্ট পদাতিক ও গোলেপ্দাজ। তাহারা তখন এত শ্রান্ত-ক্রান্ত যে, 

শাহের সম্পূর্ণ সতেজ, শ্সজ্জিত, চমৎকার অশ্বারোহীদের সহিত মোকা- 

* বেল! করিবার উপযুক্ত ছিল না। কিন্তু পারসিক অশ্বারোহী বাহিনীর 

সখা] তুর্কদের সমান হইলেও সেপিমের সৌভাগ্যথশতঃ শক্রুদেন পদাস্তিক 

বা কামান ছিল না। জেনিসেরদেন বীবত্ব ও সিনান স্পাশার রণ- 

কৌশলের সঙ্ছিত কামানের আগুন মিলিত হই যুদ্ধের গতি নিরূপণ 
করিয়! দ্িল। ২৩শে আগস্ট উভর পক্ষে যুদ্ধ বাধিল। পারসিকেরা 

প্রচগুবেগে তুর্ক বাহিনীর উপর আপতিত হইল। আজবেরা সম্মুখে ও 
.জেলিসেরিরা পশ্চাতে ছিল। * ইস্মাঈল আজবদের একাংশ তাড়াইয়া 
দিলেন । পিনান পাশা অপরংশকে কৌশলে পশ্চাতে হটাইয়া কামানের 

নিকট লইয়! আসিলেন। পাবসিকেরা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিকা 

সেখানে উপস্থিত হওয়! মধত্রই কামান”রাজি, গঞ্জির! উঠিল । অগ্পক্ষণের 

মধ্যেই রণ-ভূমি খালি হইয়া গেল। পারসিকর্দের প্রধান সেনাপতি ও 
€চৌদ্দ জন খঁ। মার পড়িলেন ; কিন্ত তাহারা সম-সংখ্যক সঞ্জক বে নিপাত 

না করিয়া মরিলেন না। শাহ. শ্বরং আহত হইয়া মাটাতে গড়িয়া 
£'গেলেন। মিজ্জা সোলতাঁন আপী নামক এক সৈগ্ের রাঁজভক্তির জোরেই 

তিনি সে-যাত্র! রক্ষ! পাইলেন । তুর্কেরা ,ইসম|ঈলকে ঘিরিয়! ফেলিল। 
এই প্রভৃভক্ত সৈনিক তখন নিজকে শাহ্ বপিন্না ঘোষণ। করিনা দিলেন । 
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এক্রুরা তাহার দেহ-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইল প্রকৃত শাহ, থেজের নামক, 

আর এক জন সৈন্য প্রদত্ত ঘোড়ায় * উঠিয়া] রণক্ষেত্র হইতে সরিয়াঁ 

পড়িলেন। ৰ রর 

ইস্মাঈলের শিবির, ধনভাঁগার--এমন কি শ্রিয়তম! মহিষী পর্যন্ত 
সেলিমের হস্তগত হইল। রমণী ও বালক-কালিক! ব্যতীত সমস্ত বন্দীকেই * 

তরবারি-মুখে নিক্ষেপ করিয়া! বিজরী সোলততান মহা সম্াখেহে রাজ- 

ধানীতে প্রবেশ করিলেন । কারিগরির জন্য তেব্রিজ বিখ্যাত ছিল» 

এখানকার স্থপতি, ভাঙ্কর, তন্তনাঁয়, স্বর্ণকার ও কর্ম্মকারেরা দেমাস্ক, 

কাদরো, ভেনিস ও অন্যান্ত'ষে সকল স্থানে সঙ্গম কারিগরির আদর ছিল, 

খেখানে সম্মান পাইত। সেলিম এক হাজার সুদক্ষ কারিগরকে 
কণষ্টার্টিনোপলে চালান দ্দিলেন। তাহাবা সরকার হইতে গৃহ, অর্থ ও 
যন্ত্রপাতি পাইয়া সফলতার সহিত তুর্ক রাজধানীর সৌনরধ্য সাধনে রত' 

হইল। - ৩ 
চাক্দেরীনের জয়লাভের ফলে প্রস্থ তুঃক্ষের অন্তভূক্ত হইয়া 

যাইত। কিন্তু ক্রিষ্ট সৈম্তগণকে সংযত রাখা অসম্তব হইয়া উঠিল। আট 
দিন মাত্র তেব্রিজে থাকিয়া সোলতান কারাবাঁগের দিকে অগ্রসর হইল্নে ।' 

আজর বাইজানে শীত খু কাটাইণা বদস্ত কালে পুনধায় যুদ্ধারন্ত করা' 

তাহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সৈম্তেব্া এরূপ বাকিয়া *বসিল যে, আলেক- 

ভাগারের স্াায় তাহাকেও প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিতে হইল। এই" 
অভিযানের ফলে কুর্দিম্তান ও দিয়ার প্লকর প্রদেশ ভুরফ সাআজ্যেক ' 

অন্তভূক্ত হইয়া গেল? শাহ. শান্তির প্রস্তাব করিলে সেলিম তাহা, 

অংজ্ঞাভরে উড়াইয়া দ্িলেন। ' কাজেই তাহর মৃত্যু পর্যন্ত উভয় রাজ্যের 
মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়া রহিল। ইসমাঈল পুনঃ পুনঃ পরাজিত, 
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হইলেও হাল ছাড়িয়া দিলেন না।* তিনি রাজ্যের অধিকাংশই স্বাধিকারে 
রাখিতে সমর্থ হইলেন । 

চালদেরাঁনের পর. সেলিম নিজে আর পারস্তে গমন করেন নাই। 
বিশেষ কোন কারণে তাঁহার মন অন্ত দিকে আকুষ্ট হইল। বিগত 

"অভিযানের সময় তাহার পশ্চাতে আর একদল শত্র গাকায় তাহাকে 

অত্যন্ত অস্থির চিন্তে যুদ্ধ করিতে হয়। সিরিয়া, হেজাজ ও মিসরের 

বিখ্যাত মাম্লুক সৌঁলতানের! তুর্ক সীমান্ত পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। 

ফলে তুবক্ষের সহিত তাহাদের সঙ্র্ম বাধে। বায়েজিদের বিরুদ্ধে 

তাহারা সফলত। লাভ করিলেও সেলিমের নিকট তাহাদের ভয়ের যথেষ্ট 

কারণ ছিল। তিনি পারশ্ত গমন করিলে মিসর বাছিনী সিরিল্ন! সীমান্তে 

'পাহার! দিতে বসিল। সেলিম ইহাকে ভীতি-প্রদর্শন মনে করিক্পা! মিসর 

' আক্রমণে প্রস্তৃত হইলেন। 

ম[ম্লুক.শবের অর্থ মাণিকী বাক্রীতদাস। ত্রম্নোদশ শতাব্দীর মধ্য- 

ভাগে মায়ুবী সোলতান মাপিক, সালেহ, ফ্যাঙ্কদের ক্রুসেডের বাতিক 

মিটাইতে ও জ্ঞাতি-শক্রদের ক্ষমতা-পিগ্সার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে 

বার হাজার শ্বেত ক্রীতদান আমদানী করিগা এক দল দেহরক্ষী গঠন 

করেন । তাছার মৃত্ার পর রাণী সেজেরুদ্ুরের যড়বন্ত্রের ফলে আাশীর- 

'দের মধ্যে যুন্ধ বাঁধিনা ধায় । এই ম্থুযোগে মাম্লুকেরা সোলতান তুরাণ 

শাহকে নিহত করিঘা নিজেদেরই এক জনকে পিংহাসনে বসাইয়। দেয় 

"(৯২৬৪ )। প্রায় ছন্ন শ' বৎসর পর্যন্ত তাহাদের ক্ষমতা অব্যাহত 

থাকে । আড়াই শং ব্সর পর্যান্ত তাহারা পূর্ণ গৌপ্নবে রাজত্ব করেন। 

মোগল ও তাঁতারের! বহু যুদ্ধে তাহাদের শিকট পরাজিত হয়। খ্ষ্টান- 
দদিগকে তাহাঘ। পালেন্তাইন হইতে হাকাইর1 দেন। একমাত্র তাহাদের 

৬ ১২৩৬ 



ভীম সেলিম 

বীরত্বেই মোদ্লেম প্রাচ্য ক্রুসেডের হাত হুইতে বক্ষা পায়। তাঁহাদের 

আমলে কায়রো ও মাস সাহিত্য, শিল্পকলা! ও সভ্যতার কেন্দুডূমি 
তা দাড়ায়। বস্ততঃ জগতের ইতিহাসে মাম্লুকদের অভ্যুদয় এক 

'আতি বিম্মরকর ব্যাপার । তাহাদের গ্তায় স্ুশাসক লাভ মিসরের ভাগ্যে 

আর ঘটয়া উঠে নাই। প্রাচ্যের এই শূরবৃন্দের বীরত্ব জগতের ছুই জন 

শেঠ দিগ্বি্য়ী__সেলিম ও নেপোলিঘ্বনের প্রশংসার উদ্রেক করে । হীনতম 

বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই তাহার! বিগত শতাব্দীতে ধ্বংস প্রাপ্ত হন। 

সেলিম সমর-পরিষদের মতাঁমত জিজ্ঞানা করিলে তাহার কাতেব 

সৈচ্গানিক মোহাম্মৰ উদ্দীপনাময়ী ভাষায় পবিত্র নগরী মক্কা-মদীনার 

সোলতান হওয়ার গৌরব লাভের জঙ্ গ্রভৃকে উৎসাহ দ্রিলেন। উৎফুল্ল 

হুপতি তৎক্ষণাৎ বন্তাকে. উজীর আজম নিযুক্ত করিলেন । কিন্তু উজীর 

বধের জন্ত সেলিমের এতই সুনাম ছিল যে, লোকে কাহাকেও শাপ দিতে 

হ্টলে বলিত, “তুমি সেলিমের উজীর হও, অর্থাং মর |” কাজেই কাতেৰ 

এই' বিপজ্জনক সম্মান গ্রঙ্ছণে রাজী হইলেন না। শেষে প্রভুর হাতে 

মার খাই! তাঁহাকে সম্মতি দ্রিতে হইল । 
১৫১৬ খুষ্টান্বে সেলিম সিরিয়া যাত্রা করিলেন। কান্জুল গওরি 

তন মিসরের সোঁলতান। মুর্খতাবশতঃ তুর্ক দূতদিগকে অপমানিত ও 

বন্দাকৃত করিয়। তিনি মীমাংসার পথ বন্ধ করিয়] দ্রিলেন। ২৪শে আগষ্ট 

আলেন্তগ্লার নিকটন্ত মাঞ্জ দঘবিকে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধ্লি। কামানের 

জেরে এখানেও সেলিম বিজর-মাল্যের অধিকারী হইলেন। বৃদ্ধ 
মাদ্পুক সোলতান পদতণে পিষ্ট হইরা মারা পড়িলেন। আলেপ্পো, 

দেযান্ক, জেরুসালেম ও অন্তান্ত নগর ঝিল। বাঁধায় সেলিমের হাতে 

আ.বল। মাম্লুকেরা দিরাশ ন1 হইয়। তুমান বে নামক এক জন সাহসী ও 
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সদাশয় অর্দারকে সোলতান নির্বাচিত করিয়! তুর্কদিগকে পুনরার 

বাধা দানের জন্য গাজায় সৈন্য স্থাপন করিল। কিন্তু সিনান পাশ্মার 

পরিচালনায় এখানেও তুর্কেরা জয়লাভ করিল। মাম্তুকেরা কাররোর 

নিকটে শেষ সংগ্রামের জন্ত প্রস্তুত হইল। 

গাজার যুদ্ধের পর সেলিম তীহ্ার স্বাভাবিক উদ্যম ও দুরদৃষটি সহিত 

সীমান্থের মরুভূমি অতিক্রম কলিতে প্রস্তত হইলেন । সহস্র সহত্র উচ 

ক্রর করিয়া জাল বোঝাই কলা হইল | সৈশ্তেরা৷ ওভুর সদাশয়তায় অনেক 

টাক! পুবস্কার পাইল। দশ দিনে মরুভূমি অতিক্রম কিয়া তুর্ক বাহিনী 

বিদানিরায় মাম্লুকদের সাক্ষা২ৎ পাইল | তাছাদিগকে পথিমধো 

পশ্চার্দিক হইতে আক্রমণ করা তুমান বের ইচ্ছা ছিল। কিন্কুগাজালি ও 

খাঁয়র বে নামক ছুই জন কর্ধুচারীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এই কৌশল 

কার্যে পরিণত করা সম্ভবপর হইল না। ১৫১৭ পুষ্টান্দের ১৭ই জানুছারী 

মাম্ল্কেরা ভীম বিক্রমে তুর্ক বাহিনী আক্রমণ কিরিল। বনু পাশা ও 

আমীর নিহত হইলেন। সেলিম অন্নের জন্তে প্রাণে বাচিলেম। 

তমান নে পিনান পাশাকে সোলতান মনে করিঘা, বর্ষার গীখির। 

ফেলিলেন। কিন্তু এত করিণাও শেপ রক্ষ] হইল না। কিন শতাক। 

পর্যন্ত মাম্লুকের! এভাবে যুদ্ধ জয় ক'রয়া আসিদাছে | কিন্থ নার 

পারিল ন।। পরবর্তীকালের ন্তার় এখনও তাহাদে। চমতকার বীর 
কামানের সন্মুধে কোনই কাজে আসিল না। পঁচিশ হাজার ম্ম্লক 

ধেহরক্ষা করিল। ধ্রংসাবশি্ট বাহিনী লইয়া তুমান.বে রণক্ষেত্র হইতে 

পলাইয়া৷ গেলেন । | 
সেলিম কায়রে! দখলের জন্য একদল সৈন্ত পাঠাইলেন। রিদানিয়ার 

যুদ্ধের সাত দিন পরে তাহার! বিনা বাধায় কাররে! প্রবেশ করিল । 
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অকম্মাৎ অদম্য তুমান বে কোথা হইতে আসিয়া তাহাদের ছাড়ে 

পড়িলেন। এক জন তুর্কও তাহার হস্তে রক্ষা পাইল না । সেলিম এবার 

তাহার উৎকৃষ্ট সৈন্তগণকে নগর পুনরধিকারের জন্য প্রেরণ করিলেন । 

মাম্লুকেরা মরিয়া হইয়! তাহাদিগ্রকে বাধা দান করিল। তিন দিন 

পর্য্যন্ত রাজপথে খণ্ড-যুদ্ধ চলিল। শেষে বিশ্বাসঘাতক খাঁয়র বের পরামর্শে 

সেলিম ঘোষণা করিলেন, যাহার! অস্ত্র ত্যাগ করিবে, তাহার] ক্ষম 

পাইবে। আট শত মাম্লুক তীহার সাধুতায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া 
আস্ম-সমর্পণ করিল। সেলিম তাহাদিগকে ফীসী-কাষ্ঠে বিলম্বিত করিয়া 

নাগরিকগণকে হত্যার আদেশ দান করিলেন । এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের 
ফলে অদ্ধ লক্ষ লোক নিহত হয় বলিয়া কথিত আছে । কুর্তবে নামক 

এক অতি সাহমী মাম্ল্ক সর্দার প্রাণরক্ষার প্রতিশ্রুতিতে সেলিমের 

সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদিলেন। তাহার তেজোমর্মীবাক্য সোলতানের 
পছন্দ হইল না। ফলে “সাহসী মাম্লুকদের সর্বাপেক্ষা সাহসী বীরের 

শির ভূ-লুনিত হইল । 
তুমাঁন বে আরবদের সাহায্যে নিজের শক্তি বুদ্ধির চেষ্টা করিলেন । 

সেলিমের কয়েকটা সৈম্যৰল তাহার হস্তে পরাজিত হইলে সোলতান 

প্রস্তীব করিলেন, তিনি করদানে সম্মত হইলে অন্ধি-বন্ধনে আবদ্ধ 

হইতে তাহার আপত্তি নাই। কিন্ধু কারোর পাশব হত]াঁকাণ্ডের ফলে 
মাম্লুকদের ক্রোধের সীমা ছিল না । তাহারা তুর্ক দূত ও তাহার 

অনুচরবর্গীকে তরবাঁরি-মুখে নিক্ষেপ করিল । সেলিম ৩০০০ বন্দীকে হত্যা 

করিয়! তাহার প্রতিশোধ আদার করিলেন। আরও কিছুকাল উভয় পক্ষে 

যুদ্ধ চলিল ; কিন্তু আরব ও মাম্ল্কদের হিৎসা-বিবাদের ফলে তুমান বের 

সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল। বিশ্বাঘাতকের! তাহাকে শত্র-হস্তে 
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ধরাইয় দ্রিল। সেলিম প্রথমে তাহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখাইলেন। 

কিন্তু হৃত-গৌরব ভূপতিকে সিংহাসনে পুনঃ-গ্রতিষ্ঠিত করার জন্ত এক 
ষড়যন্ত্র চলিতেছে বলিয়া নেমক-হারাম গাজালি ও খারর বে তাহার মনে 

সন্দেহ ঢুকাইয়! দেওয়া তিনি তাহার প্রাণদ্ডের আদেশ দিলেন । 
ফলে ১৭ই এপ্রিল শেষ মাম্লক সোলতান, শুর-বীর, শ্যারবান তুমান থে 

দেহরক্ষ। করিলেন। 

মিসরের শাসন-ব্যবস্থা লইয়া পারস্তের রাজ! হইতে রোমেন সম্রাট 

ও দ্েমাক্ষের খলীফা পধ্্যস্থ 'প্রত্োককেই মাথ। ঘামাইতে হইয়াছে । 

সেলিম দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন, এক জন পাশার হস্তে ইহার শাসন-ভ।র 

অর্পণ করিলে তিনি যে কোন মুহূর্ভে স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে পারেন; 

সমগ্রর্দেশ কয়েকটা প্রদেশে বিভক্ত করাও তাহার নিকট নিরাপদ 

বলিয়া মনে হইল নাঃ তিনি মাম্ল্কদিগকে একেবারে বিন 

করিলেন না, বরং চব্বিশ জন বিশ্বাসবাতককে লইয়া একটা শাসন- 

পরিষদ গঠন করিয়া উহ্হার উপর বিভিন্ন বিভাগের পধ্যবেক্ষণভার অর্পণ 

করিলেন। খায়র বে মিনবের শাসনকর্তা! নিযুক্ত হইলেন। তাহার স্্ী 

ও পুত্র-কন্তার। জামীনন্ধপে ইউরোপে প্রেরিত হইল। শাননকর্তাকে 

ধাবাইয। রাখার জন্য ওস্মানিরা বংশের আগা খায়রুদ্বীনের অধীনে 

৪০০০ সিপাহী ও ৫০০ জেনিপেরি লইয়া গঠিত এক প্রবল স্থায়ী বাহিনী 

স্থাপিত হইল । আরব শেখেরা প্রধানতঃ ধর ও বিচার বিভাগের ভার 

পাইলেন। মিসরীরদের মধ্য হইতেই স্থায়ী বাহিনীতে সৈম্ত ভণ্তি করার 

নিয়ম প্রবর্তিত হইল। এইরূপে দেশীয় লোকদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে 

ক্ষমতা ভাগ করিয়৷ দিয়! সেলিম মিসরে তুর্ক জাতির প্রভূহ্ রক্ষার ব্যবস্থা 

ক'রলেন। 

১৩৩ 



ভীম সেলিম 

মিসর জয়ের ফলে ইস্লামের পবিত্র নগর মক্কা।-মদীনাঁও সেলিমের 

হাতে আসিল । এতদ্যতীত তাহার আর একটী নূতন মর্যাদা লাভ 
ঘটিল। ১২৫৮ খুষ্টাবধে হালাগু খা বাগ্াদের বিখ্যাত আববাসিয়া 

থেলাফৎ ধ্বংস করিলে মাম্লুক সোলতানেরা এইট বংশের এক ব্যক্তিকে 

মিসরে স্থান দ্বান করেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা নাঁ থাঁকিলেও এই 
ন!ম্কা-ওয়াস্তে খলীফার সম্মান কম ছিল না। সুদুর হিন্দস্তানের 

সোলতান মোহাম্মদ তোগলক পর্যান্ত তাহার নিকট হইতে অভিষেক- 

পত্র নিয়া নিজের গৌরব বুদ্ধি কৰেন। এই সমন আহমদ ইস্লামের 
নাম-সন্বল গলীফা ছিলেন । সেলিম তাহাকে বুঝাইলেন, তাহার যখন 

প'ধিব ক্ষমতা নাই, তখন এই উপাধির বোঝা বহন করা তাহার পক্ষে 

শাভ। পায় না। পক্ষান্তনে তাহার শ্তায় প্রবল পরাক্রাস্ত ভূপতিই 

মোন্লেম জগতের খলীফ। হওয়ার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র । তাহার 

প্রবোচনার পড়িরা আহমদ সেলিমের মন্ুকুলে নিজের দাবী ত্যাগ 

করির। তাহাকে হজন্নতের পতাকা, তরবারি ৪ আলশেল্লা দান করিলেন। 

কলে এখন হইতে তুরদ্দের সোলভান 'ইস্লাম ও মোসলমানের খলীফা? 
৬ইলেন। শিরার1] না মানিলেও অবাধ ক্ষমহা-লোভী কামাল পাশার 

হস্তে খেলাফতের ধ্বংস পশ্যন্ত তুক খলীফা! একমাত্র পানস্ত ব্যতীত নিখিল 

মোন্লেম জগতের ভক্তি-শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন । বিপদ্কালে পরাধীন 

ভারতবর্ষ, এমন কি মালয় দ্বীপপুঞ্জ হইতেও তিনি সাহায্য পাইতেন । 

১৫১৮ থুষ্টান্দের আগস্ট মাসে সেলিম মহাঁড়ম্বরে কনষ্টান্টিনোপলে ফিরিয়া 

আপসিলেন। পর বৎসর তিনি পুনরার রণ-সজ্জ। আরম্ভ করিলেন । কিন্তু 

এবার নৌ-শক্তি বৃদ্ধির প্রতিই'তিনি বিশেষ মনোযোগ দিলেন। তাহার 
আদেশে বিভিন্ন আকারের ২৫০ জাহাজ প্রস্তুত হইল। ৬০৯০০ সৈন্ত 
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এসিয়! মাইনরে হুকুম পাঁওয়] মাত্র যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়। রহিল। 

এতদ্যতীত বহু ভারী কামানও সংগৃহীত হইল। নূতন নূতন অস্ত্রাগাবু ও 

জাহাজ নির্মাণের আড্ডা প্রস্তুত হইতে লাগিল। সোলতান স্বয়ং অক্লান্ত 

পরিশ্রমের সহিত অস্ত্রশস্ত্র ও জাহাজ নির্মাণের প্রত্যেকটা কায পরিদর্শন 

করিতে লাগিলেন । ফলে তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেনাপতিরা 

যুদ্ধ যাত্রার জন্ ব্যস্ত হইয়া পড়িলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি পরিমাণ 

বারুদ সংগৃহীত হইয়াছে ?” তাহার] উত্তর দিলেন, "যাহা আছে, 

তাহাতে চারি মাসের অবরোধ চলিতে পারে 1 সোলতান বলিলেন, 

ইহার দ্বিগুণ বারুদ ও যথেষ্ট নহে; বিশেষতঃ পরলোক ভিন্ন আর কোথা ও 

আমার যাত্রা নাই । তাহার কথাই সতা হইল। ১৫২০ খুষ্টাব্বের ২২ 

সেপ্টেম্বর তিনি চিরতরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন । 
ভীম মেলিম ৫৪ বংসর বসে মৃত্যু-মুখে পতিত হন। তিনি মাত্র 

নয় বৎসর রাজত্ব করেন; কিন্তু এই স্বল্লকালের মধ্যেই সাঁমাজ্যের আয়তন 

প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া যান। তিনি জগতের এক জন শ্রেষ্ট দিগ্থিজয়ী ; 

তাহার সামরিক প্রতিভা অসাধারণ। দৃঢ়তা তাহার চরিত্রের প্রধান 

বিশেষত্ব । বাহাতে তিনি হস্তক্ষেপ করা ঠিক করিতেন, কিছুতেই তাহ? 
সম্পন্ন ন। করিরা ছাড়িতেন না। তজন্ত তাহাকে 86110) 006 [1010 

%1)09 বা এক-গুয়ে সেলিম বলা হয়। তিনি চারি বৎসর মাত্র'যুদে 

অতিবাহিত করেন; এই অন্ন সমরেই কুর্দ, আরব, সিরীয়, মিসরীয়_ 

চাঁরিটা বিভিন্ন জাতি তাহার অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হয়। আল্জিয়াসের 

সোলতান, বিখ্যাত জলদস্যু ও তর্ণানীস্তন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নৌ-সেনাপতি 

খায়কুদ্দীন বার্বারোস! সম্রাট পঞ্চম চাল্্সের বিরুদ্ধে সাহায্য লাভের 

আশায় স্বেচ্ছায় তাহার অধীনত! মানিয়া লন। এইরপে বিনা রক্জপাতে 
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দূৰ মগরেবে সেলিমের বিজয়-পতাকা উত্তোলিত হয়; ফলে পশ্চিম 
হ-মধ্য সাগরের কর্তৃত্ব তাহার হাতে আসে । তাহার শেষ লক্ষ্য কাহারও 

জানা নাই। তবে রোডপসের উপরই তাহার দৃষ্টি ছিল বলিয়া লোকের 

অগ্মান । 

“সাহসী, রক্ত-পিপান্থ ও দুঢ়-প্রতিজ্ঞ হ ৪৮ পিশাচের মুখে সেব্স্গীরার- 

গরচারিত এই নীতি সেলিমের জীননের আদর্শ ছিল বলিয়া মনে হয়। 

তাঁহার নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার কথা জর্রবাদী-সন্মত। কিন্ত 
এতদ্সত্বেও তাহার উচ্চ শ্রেণীর শাসন, সামরিক ও মানপিক প্রতিভ। 

অস্বীকার করার উপার নাই। তাহার দ্রেহ-মন সন্ল ছিল; ইন্তরিয- 

গবারণতাকে তিনি রীতিমত ঘ্বণা করিতেন । টউংকুষ্ট খিকারী বলিয়। 

হাহার সুনাম ছিল। যুদ্ধ বা শিকারেই তাহার দিন কাঁটিত। তিনি 

অতি অল্পই নিদ্রা বাইতেন; বাত্রেব অধিকাৎশ নমনই তিনি পড়াশুনায় 

কাটাইনা দ্রিতেন। ইতিহাস ও পারসিক কবিতা তাহার প্রির বিষর 

'ছল। পারশ্ত ভাষার তিনি নিজেই এক খান] গীতি-কাঁব্া রচনা করিয়া 

'গবাছেন। বিদ্বান লোকেরা তাহার নিকট বিশেষ সমাদর পাইতেন। 

ঠাছাদ্দের অনেককেই তিনি উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন। তন্মধ্যে 

হতহাসিক ইদ্রীস,। বৈজ্ঞানিক' মোহাম্মদ ও আইনজ্ঞ কামাল 
পাশাজাদ্। বিখ্যাত। সোলতান ইদ্রীদকে কুদ্দিস্তান ও দিরার বকরের 

শ[পন কর্তা নিযুক্ত করেন । এঁতিহাসিক নব-বিজিত জনপদ্দের সংগঠন- 

ধ্যাপারে উচ্চ শাসন-প্রতিভার পরিচন্ব দেন। বিজ্ঞানের প্রতি সম্মান 

দেখাইবার জন্ত সেলিম মোহান্মদ্ধকে প্রথমে কাতেব ও পরে উজীর নিযুক্ত 

করেন। তাহারই পরামর্শে সফলতার সিত মিসর জভিযান পরিচালিত 

হয়। বস্ততঃ সেপিমের আদর কখনও অপাত্রে স্তস্ত হম নাই। 
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শিক্ষিত লোকদের প্রতি ভীম সোলতানের বাস্তবিকই অন্তরের টান 

ছিল। যে ওন্গত্য প্রদর্শন করিলে উজীরদের প্রাণ যাইত, বিদ্বানেরা 

ভয়ে তাহাকে তাহ! নিব্দেন করিতেন । তাহাদের তিরক্ষারে সেলিম 

অনেক বার তাহার দমন-নীতির পধিবর্তন করেন। এজন্য তাহাকে 

প্রশংসা না করিরা পার যায় না। কামাল পাশাজাদা তাহার আইন- 

জ্ঞানের জন্য সোঁলতানের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হন; সেলিম তাহাকে, 

আনাতোলিয়ার কাজী-আস্করের পদ প্রদান করেন। মিসর অভিযানের 

সময় তাহাকে ইতিহাস লেখার জন্য প্রভুর অন্ুগমন করিতে হন়। 

সেলিম ক্যান্থাইসেসের সায় মিনরের পর আফ্রিকার অন্ঠান্ত স্থান জয়ের 

সঙ্কল্প করেন। কিন্ধ বু দিন মিসরে থাকায় সৈম্তের দেশে ফিরিবার জন্য 

ব্যাকুল হইয়া! উঠে । কামাল নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া সৈন্যদের 

বিরক্তির কগা ধোলতানের কর্ণ-গোচর করেন। সেলিম তজ্জন্ত তাহার 

উপর ক্রুদ্ধ হইলেন না। তীহাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ করার জন্য 

সৈম্তদ্বিগকেও শাস্তি দ্রিলেন না) বরং ইউরোপে প্রত্যাবর্তনের আদেএ 

প্রচার করিলেন । 

ধ্তিহাসিক ইদ্বরীন্ কৌশল ও শ্যারপরায়ণভার সহিত কুদ্দিস্তান ও 

দ্বিরার বকবের শ।সন-বানস্থা করির। বিখ্যাত হন । মিসর 'অভিযানে তিনিও 

প্রভুর সহুগমন করেন । সোলতান তাহাকে জামিবির 'জীব-বিদ্যা, 

আরবীতে অনুদিত করার ভার দেন। পুস্তক সমাপ্ত হইলে তিনি মিসর 

শান সম্বন্ধে সোলতানকে করেকটী কঠোর ও আদর্শ উপদেশ দিয়া 

একটী পার্সী কবিতা রচন! করি! উহা পুস্তকের সঙ্গে জুড়িরা উজীরদের 

হাতে দ্রিলেন। কবিতা পড়িয়া লেখকের ছুঃসাহস দেখিয়া তাহাদের 

ধ্রাণ উড়িয়া! গেল। উহ ফিরাইয়! নিলে তাহার! তাহাকে এক হাজার 
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ডুকাট পধ্যস্ত দ্রিতে চাহিলেন। কিন্তু উন্নতমনা এতিহাসিক তাহাতে 

সম্মত হইলেন না। তাহার ভতপসনা-বাক্যে সেলিমের ক্রোধ হইলেও 

তিনি মহাপ্রাণ এ্রতিহাসিককে শুধু কনষ্রান্টিনোপলে পাঠাইয়! প্রিয়াই 
ক্ষান্ত হইলেন । 

খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ না করিলেও সেলিম কম ধাম্সিক ছিলেন 

না। প্ররুতপক্ষে ওস্মানিয়া সোলতানদের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা গৌড় 

মোঁসলমাঁন। এই গোড়ামির খাঁতিরেই তিনি শিয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 

অবতীর্ণ হন। অবশ্ঠ, মিসর আক্রমণের সহিত পর্মনীতির কোনই সম্পর্ক 

নাই। কায়রোর প্রধান মন্জেদে নামাজ পড়িতে গিয়া তিনি মূল্যবান 

গালিচ1 সবাইয়া ফেলিরা অনাবৃত মেঝের উপর উপাসনা সম্পন্ন করেন। 

উপস্থিত লোকেরা তাহার এই দ্রীনতা দ্বেখিরা অনাক্ হইয়! যাঁয়। 

সেলিমের জদ্রয়-হীনতার কথা ম্মনণ করিলে ইহা নিছক ভগ্ডামি বলিয়। 

মনে হর । কিন্তু তাহার আন্তরিকতায় সন্দেহের কোন কারণ নাই । 

ষোড়শ শতাকীর খুষ্টান জগতের বহু রাঞ্াই সেলিমের স্তার তুল্য ধর্মান্ধ, 

অগচ মানুষের প্রতি অনুপ নিষ্টুব, অভ্যাচারী ও স্থায়ান্তায়-জ্ঞানহীন 
ছিলেন । 

ধাশ্মিকতার অনুরোধে ও বিদ্বানের সম্মান বন্দার খাতিরে সেলিম 

অনেক সময় অনেক নিুর কার্য হইতে বিরত হইতেন। তীহাকে 
প্রকৃত অবস্থা ভালরূপে বুধাইয়া দিতে পারিলে প্রায়ই তাহার স্থবুদ্ধি 

ফিবিয়া আলিত। তাহার নিটুরতার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া মুফতি 
জামালি যেরূপ সাহস ও সাধুতার পরিচর দেন, তজ্জন্ তাহার নাম 

সম্মানের সহিত ম্মরণীর। 'এক বার সেলিম কোন কারণে খাজাঞ্ধী- 

খানার দেড় শত কর্মচারীর হত্যার আদেশ দেন। সদাশয় মুফতি 
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সোলতানকে পরলোকের শাস্তির ভয় দেখাইমা হনতন্গগাদের জীবন ও 

চাকুরী রক্ষ। কবেন। আর একবার সেলিম পারস্তের সহিত রেশমের 

ব্যবসায় বন্ধ করিয়! হুকুম জারি করেন। চারি শত বণিক ইহার বিরুদ্ধাচরণ 

করায় তিনি তাহাদের পণ্যদ্রব্য বাজেরাপু করিঘা তাহাদিগকে হত্যা 

করার আদেশ দেন। মুফতি জামালি ইহার গ্রতিবাধ করিলে সোলতান 

কুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “আপনি রাজনীতিতে হাত দিতে মাগিবেন না।, 

মুফতি তাহার প্রতি গ্রথানুঘাধী সন্মান না দেখাইনাই বিরক্তি-ভরে 

স্থান ত্যাগ করিলেন। সেলিম ততক্ষণৎ ঘোড়! হইতে নামি! চিন্তা 

করিতে বধিলেন ৷ গভীর চিন্তার পর তাহার স্তুবুদ্ধি কিরিদ্া আমিল। 

ফলে বণিকদের প্রাণ-দপ্তাজ্ঞা রহিত হইল। তাহারা তীাহার্দের 

নেশমও ফিরিয়া পাইলেন । সোলভান জামালির প্রতি প্রাত হইয়া 

তাহাকে আইন বিভাগের দুইটী সর্বোচ্চ পদ--রুমেলির! 'ও 'মানাতো- 

লিয়ার কাঙ্গীগিরি দিতে চাহিলেন। তিনি তাহ! গ্রহণ না করিলেও 

সেলিম তাহাকে পৃর্বের স্তায় শ্রদ্ধা ও খাতির করিতেন। 

বন্ততঃ নিটুরতা ও শিশ্বাসঘাতকনা ব্যতীত সেলিমের আর কোন 

দোষ নাই। বিরাট দিগ্রিজর, মাজ্জিত জ্ঞান-চর্চ| ও উদার বিদ্যোধ- 

সাহিতার জগ্ত তিনি চিরদিনই লোকের সশ্রদ্ধ প্রশংসা অঞ্জন করিবেন। 

সমসাময়িক লেখক ভেনিসীয় দূত মোসেনিগো বলেন, দয়া, সদৃগুণ, 
্ায়-বিচার ও উদারতাঁয় আমি কখনও মেলিমের তুল্য কোন লোক 

দেখিতে গ|ই নাই ।, 
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সেলিম মরিলেন। কিন্তু মৃত্রা তাঁহার র্ণ-সম্ঠর হাস করিতে 

শারিল না। ফিলিপের স্তায় তিনি পুত্রের জন্য সমস্তই প্রস্থত রাখিয়া 

গলেন। সোলায়মান আসিয়া! আলেকজাপারের স্থান গ্রহণ করিলেন । 

সোলাঃমানের রাজত্বকাল কেবল তুরক্ষের ইতিহাসে নহে, সমগ্র 
হগতেব ইতিহামে এক অতি গুরুত্বপুর্ণ যুগ। বিগত অর্ধ-শতান্দীতে 

( ১৪৮১-১৫২০ ) খুষ্টান জগত তুর্ক আক্রমণ হইতে নিরাপদ ছিল। 

পায়েজিৰ নেহাত দ্বারে পড়িরা কনেকটা খগু-যুদ্ধে লিপ্ত হন, সেলিম স্বধর্মী- 

ন্যন্ীদের শোণিত পাতেই ব্যস্ত থাকেন । এই অবসরে ইউরোপের বড় 

পড় রাজ্য বালকন্ব হইতে যৌবনে উপনীত হয়। খৃষ্টান নরপতিরা 
ইতোমধ্যে সুগঠিত, সুশিক্ষিত বড় বড় স্থারী বাহিনী গঠন করেন? আগ্নেয়া- 

শ্বের ব্যবহারও তাহাদের মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে প্রচলিত হয়। স্পেন 

যুনদিগকে হাকাইর! দিরা নৃতন জগত আবিষ্কার করে। ভাক্কো-ডি-গামা 
উন্তমাণা অন্রীপ আবিষ্কার করায় প্রাচ্যের বাণিজ্য মোসলমানদের 

হাতছাড়া হইয়া বার়। অত্রিয়ায় হাপ স্বার্ন বংশের শাসন দৃঢ়-প্রতিষ্টিত 

হয; ফান্সের অষ্টম চাল্গ্ ও দ্বাদশ লুই ফরাসী রাজপক্তি সুগঠিত করিয়া 
এমন কি বিদেশেও রাজ্য বিস্তার করেন । খ্ষ্টধর্মের জয় প্রত্যেক খৃষ্টান 
ছাত্র, সৈন্ত, নাবিক, দার্শনিক ও রাজনৈতিকের কাম্য হইয়! ঠাঁড়ায়। 

জার্মানীর সম্রাট পঞ্চম চাল্সের হস্তে স্পেন, নিথার ল্যাণ্ডস্ (বর্তমান 

হল্যাওড ), সিসিলী, নেপল্স, পেরু ও মেক্সিকোর রাজমুকুট একত্র হওয়ায় 

ইউরোপে ইস্লাম বিশেষভাবে বিপন্ন হইয়া পড়ে । 
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তুরকের ইতিহাস 

বস্ততঃ দীর্ঘনিদ্রার পর জাগিয়া উঠিয়া ইউরোপ এসময় তুর্কদের 
বিরুদ্ধে নান! দিকে যেভাবে সৈম্ত সজ্জিত করে, তাহাতে তাহারা মরিয়া 

যাইবে বলিয়াই বিশ্বাস জন্মে। চতুর্দিকে প্রবল শক্র পরিবেষ্টিত হইয়া 

এই শতাব্দীতে বীাঁচির1 থাকাই তাহাদের সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় কৃতিত্ব । 

কিন্ত তাহার। কেবল যে সমগ্র ইউরোপের সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে আত্ম- 

বক্ষ! করিতেই সমর্থ হয়, এমন নহে; এই দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে তাহাদের 

আরও শক্তি বৃদ্ধি ও রাজ্য লাভ ঘটে । সমগ্র যোড়শ শতাব্ীতেই 

ওস্মানিয়া বংশ ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তি ছিলেন। থষ্টান জগতের প্রধান 

রাঁজন্যবর্গের নিকট হইতে তাহারা এই সময় বহু-সংখাক সুসমুদ্ধ জনপদ 

কাড়িরা লন। তর্কের সামরিক প্রতিষ্ঠানের অক্ষুণ্ন শক্তি এবং তাহাদের 

রাজ্যের নৈসগিক অবস্থান ও উন্নত জাতীর শ্তেজঃ এচন্য অনেকট। দারী 

হইলেও ইহার প্রধান কারণ, এই সময় 'এক মহামানব তুরক্ষের ভাগ্য- 
গতি নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করেন । 

সোলায়মান এক আশ্চর্যজনক যুগে বাঁস করিতেন । ইহ] কলম্বস, 

ড্রেক, র্যালে, স্পেন্সার ও সেকস পীযারের যুগ । এই সমর জ্ঞান-বিজ্ঞানের 

পুনরুদ্ধার সাধিত এবং নুতন জগত ও নূতন বাঁণিজা-পথ আঁবিদ্ুত 

হওয়ায় সর্ববদিক দ্বিয়াই সভাতার বিস্ময়কর উন্নতি লাভ ঘটে । কিন্তু 

পাশ্চাত্যের খ্ষ্টানদের এ সবল অবদান প্রাচ্যে তৃর্কদের কৃতকার্ধযতা 

অপেক্ষা অধিক গৌরবজনক ছিল কিন! সন্দেহ । সৌলায়মানের অবিশ্রান্থ 

দ্িগ্বিজয় এবং তুগুপ ও বার্ধারোসার সফলতা লাহকে ন্যায়তঃ 

আট্লান্টিকের শ্রেষ্ঠ সৈনিক ও নাবিকদের কুতকার্যতার সহিত তুলন! 
কর! যাইতে পারে । এমন কি এই যুগের তুর্ক বোস্বেটেরাও রাজবংশ, 

গ্থাপন করেন । 
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যুগের প্রভু 

ইউরোপীয় এঁতিহাসিকের! সোলায়মানকে দিখ্থিজরী, মহামতি (075 
(158 ) ও মহামহিমান্বিত (07০ [201016010076) উপাধি দিয়া সম্মানিত 

করিয়াছেন; কিন্তু স্বরাজ্যে তিনি কানংনী (ব্যবস্থাপক) ও সাহেব-ই-কিরাঁণ 

(যুগের প্রভু ) নামেই পরিচিত ছ্িলেন। ভিনি বাস্তবিকই সে যুগের 
প্র । কিন্তু আলেকজাগ্ারের স্যার তাহার প্রভৃত্ব লাভ প্রতিবেশীদের 

দৌর্বল্যের ফল নহে । ষোড়শ শতাবীতে প্রাচ্য ও প্রভীচ্যে অনেক 

বড় রাজা আবিভূততি হন। ইহা সম্রাট পঞ্চম চাল্ন, ফাঁন্সের প্রথম 
ফন্সিস্, পোঁপ দশম লিও, ইংল্যাণ্ডের অষ্টম হেন্রী ও মহারাণী এলিজীবেখ, 

পোল্যাণ্ডের প্রথম সিগিস্মাণ্ড» ভেনিসের ডিউক য়্যাপ্ডিয়াম্ গ্রিটি, 
রশিয়ার ভাবী গৌরবের প্রতিষ্ঠাতা ভেসিলি আইশ্ানোভিচ, পারন্ত 

সাঁআজ্যের পুনঃ-প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাদ[তা শাহ্, ইস্মাঈল ও ভারতে 

মোগল-সাআজ্যের পুনরুজ্জীবন-দাতা মহামতি আকববের যুগ। কিন্ত 

ইহাদের কেহই তুরক্ষের সোলতান সোলায়মানের হ্যায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ 

করিতে পারেন নাই। % 

পিতামহের আমলেই নবীন সোলতান অতি অল্প বয়সে প্রার্দেশিক 

শাসনকর্তার পদে কাজ কবেন। পারস্ত অভিযানের সময় সেলিম তাহাকে 

রাজপ্রতিনিধিরূপে কনষ্টান্টিনোপলে ' রাখিয়া যান। মিসর আক্রমণের 

সময় তিনি আদ্রিরীনোপলের ও পিতার রাজত্বের শেষ ছুই বৎসর সারু- 

থার শাঁসনকর্তী ছিলেন। ইহার ফলে রাজকার্ষ্যে তাহার বথেষ্ট অভিজ্ঞতা 

ক. “1109 256 ৮/17101) 10029505001 (5181]65 ৬.১ (176 20021 ০ 

€.102116178906 11) 57019110 ) ০6০, 1112206085 00001) ০06 000991075, 

**.০০0]0 566 [90106 00100 2158091 505019150 080 50195 009 

01 ]011-6.৮--18175-000195 160. 
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তুরক্কের ইতিহাস 

লাভ ঘটে । প্রতিবারই তিনি মত্যন্ত বোগ্যতার পরিচয় দেন। তাহার 

জদয়ের মহত ও উদ্দারত1 দেখিরা লোকে তাহাকে স্নেহ ও সম্মান করিতে 

শিখে । জ্ঞান, দয়া, সাহস ও ন্যায়-পরারণতাঁর জন্য তাহার নাম ইত£- 

পূর্ব্বেই প্রবাদ্র-বাক্যে পরিণত হয় । কাজেই সেলিমের নিষুরতায় ক্লান্ত 
প্রজাবর্ তাহাকে সানন্দে বরণ কিয়া লয় । তাহার বয়স তখন ২৬ 

বৎসর মাত্র । 

নবীন ভুঁপত্তির প্রথম কার্ধই তাহার গভীর স্যায়-বিচার-গ্রীতি ও 

উদ্ধার সদশয়তার প্রমাণ । সেলিম ৬০০ মিসরীয়কে কনষ্টার্টিনোপলে 

বাঁস করিতে বাপ্য করেন । সোলারমাঁন সিংহাসনে বসিয়াই তাহাদিগকে 

ত্বদেশ গমনের 'নুমতি দিলেন। পারস্তের সহিত বাণিজ্য করার 

অপরাধে যে সকল বণিকেন সম্পত্তি বানেরাপ্নু হয়, তীহারা অনেক 

টাকা ক্ষতিপূরণ পাইলেন । নিষ্টুরতা ও প্রবঞ্চনার অপরাধে নৌ-সেনাপতি 

ও অপর কয়েক জন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বিচার হইল। দোষী সাব্যস্ত 

হওয়ায় তাহারা প্রাণপঞ্জে দণ্তিত হইলেন । ধনী-দরিদ্র, রাঁয়া ও 

মোসলমানের মধ্যে সর্ব প্রকার অশান্তি দূর করিঘ্বা নিরপেক্ষভাবে স্যায়- 

বিচার করার জন্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তাদদের নিকট বাদশাছের ফর্মাঁন 

প্রেরিত হইল | এ সকল সংবাদ ত্বরিত গতিতে সাআাজ্যের সর্ধত্র বিস্তৃত 

হ্ইয়া পড়িল। লোকে তাহাদের যুবক সোলতানের দয় ও দৃঢ়তার 

পরিচয় পাইয়। তাহাকে যুগপৎ ভয় ও ভক্তি করিতে শিখিল। 

বিগত সোলতানের মৃত্যুর পর কোথাও কোন গোলমাল বাধিল না। 

কেবল সিরিয়ার শাসনকর্তা বিশ্বাসঘাতক গাঁজালি স্বাধীনতা অবলম্বনের 

চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তিনি পরাজিত ও নিহত হুইলেন। ইহার ফলে 

কেবল সিরিয়ায়ই শান্তি স্থাপিত হইল ন1; শাহ্ ইদ্মাঈীল যে বড় 
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যুগের প্রভু 

আশা করিয়া সীমান্তে সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতেও ছাই পড়িল। 
অনতিকাল পরেই সোলায়মানের “যুগের প্রভু* উপাঁধির সার্থকতা! 

প্রতিপাদন ও বৈদেশিক যুদ্ধে তাহার সামরিক যোগ্যতা প্রদর্শন করার 

সময় আসিল । সেলিমের রাজত্বের শেষ ভাগ হইতেই সীমান্তে তুর্ক ও 

হাঙ্গেরীর মধ্যে অশান্তি লাগিয়। ছিল। কুক্ষণে নূতন রাঁজ। দ্বিতীয় লুই 

অবিবেচকের স্যার তুর্ক দূতকে অপমানিত ও নিহত করিলেন | সোলারমান 

তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের জন্ট প্রস্তুত হইলেন | রসদ-পত্র প্রেরণের ও পৌছাইবার 
যে স্থুবন্দোবস্ত হইল, তাহ! হইতেই বুঝা যায়, তিনি পূর্ণ-মাত্রার পিতার 
সাঁহদ, কৌশল ও দুর-ৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। সাঁবাজ ও অন্তান্ঠ ক্ষুদ্র 
স্থান তাহার সেনাপতিদের অধিকারে আমসিল। সোলতান স্বয়ং 

বেলগ্রেদের বিরুদ্ধে মূল বাহিনী পরিচালনা করিলেন । দিখ্িজয়ী মোহাম্মদ 

এখানে ব্যর্থকাম হইলেও এবার উহ দিপ্বিজর়ী সোলায়মানকে বাধা দিতে 

পাঁরিল না । ১৫২১ খুষ্টান্দের ২৯শে আগষ্ট বেলগ্রেদের পতন হইল । ছূর্গ- 

প্রাচীরাদির সংক্ক(র ও নগর ধক্ষা'র ব্যবস্থা! করিয়! সোলতাঁন বিজয় গৌরবে 

কনষ্টার্টিনোপলে ফিরিয়া আপসিলেন। এই জগ্ন লাভের ফল সঙ্গে সঙ্গেই 

প্রতীয়মান হুইল; ভেনিস হতবুদ্ধি হইয়া জান্তে ও সাইপ্রাসের জন্ত ছিগুণ 
কর দ্বিতে স্বীকার করির়া তাহার প্রতুত্ব মানির| লইল। 

' রাজধানীতে আসিয়া সোলতান অপুর্ব আকারে স্থল ও জল যুদ্ধের 

উপযোগী বিপুল রণ-সঙ্জ! আরম্ভ করিলেন। তাহার পর্যযবেক্ষণাধীনে 
সাআাজ্যের প্রধান প্রধান নগরে সুন্দর স্থন্দর অট্রালিকা উঠিল, 

ক নষ্রান্টিনোপলের অস্ত্রাগার বদ্ধিত হইল, সহস্র সহস্র লোক নৃতন নো বহর 
নির্মাণে লাগিয়া গেল। .রোডস্ আক্রমণ করিয়া দ্বিতীয় মোহাম্মদ 

দ্বিতীয় বার ব্যর্থকাম হন। কনষ্টার্টিনোপলের সহিত নব-বিজিত সিরিয়া 
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ও মিসরের সংশ্রব রাখার জন্ত উহা! অধিকার করা তুর্কদের পক্ষে 

অপরিহার্য ছিল। পিতামহের অপমান ঘুচাইবার জন্য ১৫২২ থুষ্টান্ের 

১৮ই জুন মহামহিমান্বিত সোলায়মান ৩০০ জাহাজে এক লক্ষ দশ হাজার 

সৈন্ত লইয়া কনষ্টান্টিনোপল ত্যাগ করিলেন । ভিলিয়াসসনামক এক জন 

প্রবীণ, সাহনী ফরামী নাইট তখন সেন্ট জনের নাইটদের গ্র্যাণ্ড মাষ্টার । 

তাহার অধীনে ৫০০০ নিয়মিত সৈন্ত ছিল; অন্মধ্যে ৬০০ জন নাইট । 

তিনি বন্দরের বাপিন্দ। ও আশ্রিত কষকগণকে যুদ্ধ-বিছ্য। শিক্ষা দির 

সৈনিক ওনাবিকে পরিণত করিলেন । ক্রীতদাসেরাঁও দুর্গ-প্রাকারে 

কাঁজ করিতে বাধ্য হইল। ২৮শে জুলাই সোল|রমান দ্বীপে অবতরণ 
করিলেন; ১ল! আগষ্ট অবরোধ আরন্ত হইল। সেপ্টেম্বরের প্রথমে 

তুর্কেরা প্রাচীরের একাংশ ভাঙ্গির়া ফেলিন। কিন্তু রক্ষী সৈগ্ঠেরা তাহা- 

দিগকে তাড়াইয়া দিল। ১২ই অক্টোবর, ২৩শে অক্টোবর ও ৩০শে 

নভেম্বর আবার সজোরে নগরে প্রবেশের চেষ্টা চলিল। তাহাতে 

ব্যর্থকাম হইয়! তাহার! এভাবে বৃথা প্রাণপাত না করিয়া কামান-বারুদের 

উপর নির করাই স্থির করিল। কি কৌশলে নিরমিতভাবে ছর্গের 

নিকটবর্তী হইতে হয়, তুর্কেরাই সে বিষরে জগতের শিক্ষা-গুরু; * তাহারা 
এই অভিযানেই সব্বপ্রথম গোলার ব্যখহার করে। তাহাদের গোলন্দাজ 

বাহিনী তখনও পৃথিবীতে সর্বশ্রেঠ | ক্রমে সোলায়মান বহিঃ প্রাচীরের 

অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন । পাঁচ মাস বাধ! দানের পব 

নাইটের! সফলত। লাভে নিরাশ হইয়া তাহার প্রস্তাবিত শর্তে আত্ম-সমর্পণ 

করিলেন (২৫শে ডিসেম্বর)। 
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সদ্বাশয় দিপ্বিজরী পরাজিত নাইটদ্ের ব্যর্থ সাহসের প্রতি যে সম্মান 

দেখাইলেন, তাহাতে তাহার গৌরব দ্বিগুণ বুদ্ধি পাইয়াছে। * তাহার! 
অন্্শন্ত্র ও পন-সম্পদ সহ বণিকদের জাহাজে নগর ত্যাগের জন্য বার 

দিনেব অবকাশ পাইলেন ; প্রয়োজন হইলে সোলতান নিজের জাহাজ 

দিয়াও তাহাদিগকে পৌছাইয়! দিতে স্বীকার করিলেন। অধিবাসীরা 

সস স্ব ধর্মমত বজায় রাখিবার পূর্ণ অধিকার পাইল। তাহাদের গিঙ্জা 
তাহাদেনই দখলে রহিল। তদুপরি সোলতান তাহাদের পাঁচ বৎসরের 

থাজানা মাফ করিয়া দিতে ও বালক-কর গ্রহণ না করিতে প্রতিশ্রুত 

হইলেন। নাইটদের সাহসে তুর্কেরা এতই চমংকৃত হইল যে, তাহাদের 

কুল-মধ্যাঘা-চিহ্নাঙ্ষিত ঢাল গুলি পর্য্যন্ত স্কানচাত করিল না । তাহাদের 

গ্রহের উপরে সেগুলি অগ্ভাপি দেখিতে পাওয়| যায় । 

রাজত্বের প্রথম বংসরে বেলগ্রেদ ও দ্বিতীয় বসরে রোঁডস্ সোলায়মানের 

হাতে আপিল। এক বিজরে হাঙ্গেরীর পথ উন্মুক্ত হইল, অপর বিজয়ে 
তর্ক নৌ-বহর পুর্ব ভূ-মধ্য সাগরের কর্তৃত্ব লাভ করিল। পরবর্তী ছুই বৎসর 
সাঘাজোর আন্যন্তরীণ শাসন-বাবস্থার উন্নতি সাধনে ও মিসরের শাসনকর্তা 

আহমদ পাশার বিদ্রোহ দমনে ব্যধিত হইল। বাধিক অভিযান বন্ধ 

থাকার যুগ্ধপ্রির জেনিসেরিরা বিদ্রোহী হইয়া বলিল। তাহাদিগকে 

ব্ন্ত রাগার জন্য সোলায়মানকে আবার যুদ্ধ যাত্রা করিতে হইল। কোন 
উল্লেখধোগ্য সংগ্রাম না হইলেও হাঙ্গেরীর সহিত তখনও তাহার যুদ্ধ 

চলিতেছিল। পঞ্চম চাল্সের ফ্রান্স আক্রমণ বন্ধ রাখিবার জন্ত প্রথম 

ফ্রান্সিস তাহাকে জোরেশোরে এই যুদ্ধ চাঁলাইবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ 
৮ শপ জি 
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করিলেন। ওদিকে তুর্কদের বিরুদ্ধে একটী দৃঢ় রাষ্্র-সজ্ঘ গঠনের জন্ঠ 
পারন্ত হইতে চাল্স ও হাঙ্গেরী-রাজের দরবারে এক জন দূত আসিলেন॥ 

১৫২৬ থুষ্টাবে লক্ষাধিক সৈম্ত ও তিন শত কামান লই! দ্িখ্রিজয়ী 

সোলায়মান কনষ্টার্টনোপল ত্যাগ করিলেন। সেলিম ও দ্বিতীয় 

মোহাম্মদের স্ায় তিনি এই অতি-প্রয়োজনীয় যুদ্ধাস্ত্রের প্রতি অত্যন্ত লক্ষ্য 
রাখিতেন। তাহার রাজত্বকালে সংখ্যা, সঙ্জায়, ওজনে ও গোলন্দাজদের 

কৌশলে তুর্ক গোলন্টাজ বাহিনী অন্যান্ত জাতি অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ট 

ছিল। * রাজ! লুই সংখ্যাল্ন সৈম্ঠ লইয়া অবিবেচকের স্তায় মোহাকৃসে 

সোলাঁয়মানের সম্মথীন হইলেন। অবশ্য তাহার সৈম্তের। যথেষ্ট বীরত্ত 

দেখাইল। এক দ্বল একেবারে স্বয়ং সোলতানের নিকট যাইয়া! উপস্থিত 

হইল। একজন এমন কি তাহার দেহে আঘাত করিয়া বসিল। 

সৌভাগ্যবশতঃ সুদৃঢ় লৌহ-বর্মে লাগিয়া উহ প্রতিহত হইয়া আমিল। কিন্ু 
উন্নত শিক্ষা, সৈম্য-সংখ্যা ও উৎকৃষ্ট অন্ত্রশত্ত্রের বিরুদ্ধে এই বীরত্ব কোনই 

কাঁজে আসিল না। ছুই ঘণ্টার মধোই হাঙ্গেরীর ভাগ্য নির্ধারিত হইরা 

গেল। আট জন বিশপ ও অধিকাংশ ম্যাগিয়ার অভিজাত দ্েহরক্ষ' 

করিলেন। ২৪০০০ সাধারণ সৈম্ু তুর্কদের হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিল । 

রাজা লুই মন্তকে আহত হইয়া পলাগনের চেষ্টা পাইলেন । কিন 

পলাতকদের ধাক্কায় তাহার অশ্ব একটা ক্ষুদ্র স্রোতম্বত্তীর মধ্যে পড়ির' 
গেল। হতভাগ্য রাজা বর্-ভারে গভীর জলে ডুবিয়া গেলেন । টৈন্চের! 
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তাহার মৃতদেহ খুঁজিয়। আনিলে সদ্দাঁশয় সোলভান তাহার অকাল মৃত্যুতে 

অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন। 

মোহাক্ন্ হাঙ্গেরীর পানিপথ | যুদ্ধে চূড়ান্ত জয় লাভ করিয়া 

সোলায়মান দানিযুব-তীর অবলম্বন. করিরা সম্মুখে অগ্রসর হইলেন । 

বৃদদা ও পেস্ত অনায়াসে তাহার দখলে আসিল। আকিষ্জিরা সমগ্র দেশ 
ুষ্ঠন করিল; এক লক্ষ খুষ্টান তাহাদের হস্তে বন্দী হইল। তাহারা 

ম্যাথিরাস কভিনাসের বিখ্যাত লাইব্রেরী কনষ্টার্টিনোপলে চালান দিল। 
বিপুল লুষ্টিত দ্রব্য লইয়| সেপ্টেম্বর মাসে সোলতান রাজধানীতে ফিরিয়া 

আসিলেন। এক শতাব্দী পর্য্যন্ত হাঙ্গেরী দুর্ভেগ্ভ প্রাচীরের ন্তায় ইউরোপে 

তুর্কদের অগ্রগতি রুদ্ধ রাখিয়াছিল। মোহাকৃসের যুদ্ধের ফলে দেড় শত 

বংসরের জন্য উহা! তাহাদের অধীন হইয়া গেল । 

সোলায়মানের পরবন্তী অভিযাঁন অগ্রিন্না আক্রমণ ও ভিয়েনা অবরোধ। 
তুব্ক ও জার্মানীর ইতিহাসে ইহা এক অতি বিখ্যাত ঘটন1। মৃত রাজ 

লুট কোন পুত্র-সন্তান ছিল না। কয়েক জন হতাবশিষ্ট অভিজাত 

টান্সিলভানিয়ার শাসনকর্ত। জন জেপোলিরার মন্তকে রাজ-মুকুট পরাইয়! 

ধিলেন। কিন্তু অগ্রিয়ার রাজা (4১1007096) ফাঁডিনাণ্ডের কাধে ভূত 

চাগিল। তিনি তাহার ভ্রাতা পঞ্চম চাল্সের সাহায্যের উপর নির্ভর 

করিয়া আন্মীরতা ও এক পুরাতন সন্ধির জোরে হাঙ্গেরীর সিংহাসন 

দাবী করিলেন। তাহার দুতেরা এমন কি তুর্ক সরকারে বেলগ্রেদ ও 

অন্তান্ প্রদান স্থান প্রত্যর্পণের দাবী উত্থাপন করিতেও কুষ্ঠিত হইলেন 

না। এদ্দিকে গৃহ-যুদ্ধে বিপন্ন হইয়া! জেগোলিয়া সোলতানের শরণ 

লইলেন। সোলায়মান তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে প্রতিশ্ত হইলেন। 

এবার ফাডিনাগ্ডের বুদ্ধি ফিরিয়া আদিল। তিনি সন্ধি-শর্ত নির্ধারণ বা 
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অন্ততঃ সাময়িকভাবে যুদ্ধবিরতির প্রার্থন৷ জানাইয়! বৃথাই কনষ্রা্টি- 
নোপলে দূত পাঠাইলেন। সোলায়মান তাহাকে খবর দিলেন, “আমি 

শীঘ্রই আপনাঁকে অপহৃত রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য আসিতেছি। 

মোহাকৃস বা পেস্তে আপনার সাক্ষাৎ পাইবার, না পাইলে একেবারে 

ভিয়েনার প্রাচীর-নিয়ে আপনাকে যুদ্ধ দানের আশ রাখি ।” 

সাহেব-ই-কিরাণ বৃথা ভয় দেখাইবার পাত্র ছিলেন না। আড়াই লক্ষ 

সৈন্য ও ৩০০ কামান লইয়া তিনি ১৫২৯ খুষ্টান্সের ১০ই মে কনষ্টাণ্টিনোপল 
ত্যাগ করিলেন। অবিশ্রান্ত বারিপাতে পথ-ঘাট খারাব হইয়া যাওয়ার 

সৈন্তের মন্থর গতিতে অগ্রসর হইল । ওর! সেপ্টেম্বরের পুর্বে তাহারা 

বুদায় পৌছিতে পারিল না। ফাডিনাণ্ডের সৈন্যের! গত বংসর ইহা 
অধিকার করিয়া লর । ছয় দিন অবরোধের পর হাঙ্গেরীর রাজধানী আবার 

সোলায়মানের হাতে আসিল। বিপক্ষ সেনাপতি সামরিক সম্মানের 

সহিত মুক্তি পাইলেন। সোলতানের কৃপায় জেপেলিয়। বথারীতি 

সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । কৃতজ্ঞ ভূপতি এক দল সৈন্য লইয়া 
প্রভুর অন্ুগমন করিলেন । 

আন্টেন বার্গে রা.আব নদ্দী উত্তীর্ণ হইয়া সোলায়মান তাহার ত্রিশ 

হাজার অনিয়মিত অশ্বারোহী ছাড়িয়া দিলেন। তাহার! এম্স নদী 

পর্য্যন্ত সমগ্র অগ্রিয়! লুণ্ঠন করিয়া চতুর্দিকে ভীষণ ত্রাশের সঞ্চার করিল। 
পেস্ত. বিনা যুদ্ধে সোঁলায়মানের দখলে আসিল । গ্র্যানের আর্চ-বিশপ নগর 

ছাঁড়িয়! সোলতানের শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । কেবল ব্রাকে আসিয়া 

তাহার গতিরদ্ধ হইল। প্রবল আক্রমণে উহাও তাহার অধিকারে আসিল। 

এদিকে চাল্স ও ফাডিনাণ্ড সৈম্ত সংগ্রহে মন দিলেন। প্রত্যেক 

দ্বশম ব্যক্তি তাঁহাদের পতাকানিম্পে সমবেত হইল; নিকটবর্তী রাজ্য- 
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গুলি হইতেও কিছু সৈন্য সাহাষ্য আসিল । রাইন নদী-তীরে ন! গৌছিয়া 
সোলায়মান তাহার অশ্ব-বন্ন। সংযত করিবেন ন1 বলিয়া প্রতিজ্ঞ! করিয়া- 

ছেন শুনিয়! জার্মানেরা বার হাজার পদাতিক ও চারি হাজার অশ্বারোহী 

পাঠাইল। পুরাতন প্রাচীরের সঙ্গে 'নগরের অভ্যন্তর ভাগে পরিখা সহ 
বিশ কুট উচ্চ এক সম্পূর্ণ নুতন প্রাচীর উঠিল। নদী-তীর সুরক্ষিত, 
নিকটবর্তী গৃহ ও উপনগরগুলি বিধ্বস্ত এবং নিষ্বর্ম! লোক, রমণী, বালক- 
সালিক! ও পুরোহিতের দল নগর হইতে বিতাড়িত হইল। সামের 

/ ১!) কাউন্ট সন্তরটা কামান সজ্জিত করিয়। তুর্কদের অভ্যর্থনার 

প্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন | কিন্তু ফাটিনাঁগ ভয়ে রাজধানী ত্যাগ 

করিয়। চলিয়া! গেলেন । 

অবশেষে ২৭শে সেপ্টেম্বর তুর্ক বাহিনী ভিয়েনার সম্ভুখে উপস্থিত 

হছুইল। উপনগরের ধ্বংস-স্তপের উপর তাহাদের ত্রিশ হাজার তাবু 

গড়িল। রক্ষী সৈম্ভদের যাবতীয় বাধা উপেক্ষা করিয়া তর্ক 

ইঞ্িনিয়ারেরা করেক স্থানে নগর-প্রাচীর ভাঙ্গিযা ফেলিল। ১০, ১৯, 

১২ ও ১৪ই অক্টোবর নগরে প্রবেশের জন্ট প্রবল আক্রমণ চলিল। কিন্ত 

ধঙ্গী সৈন্টেরা প্রত্যেক দিনই তুর্কদিগকে ভগ স্থান হইতে হাকাইয়া দিল। 
ভীষণ বৃষ্টিপাতের দরুণ তাহারা অধিকাংশ ভারী কামান পশ্চাতে ফেলিয়া 

আসিতে বাধ্য হয়। ইহাই তাহাদের কাল হইল। কড়া আব-হাওয়া, 

নিকট থাগ্য ও দৈনিক অকৃতকার্যযতায় তাহারা ভগ্নোংসাহ হইয়া পড়িল। 
এমন কি কশাঘাত করিয়াও তাহাদিগকে যুদ্ধে নেওয়া অসম্ভব হইয়া 

নাড়াইল। অগত্যা! ১৪ই অক্টোবর রাত্রে সোলায়মানকে অবরোধ 

উঠাইবার আদেশ দিতে হষইল।' ভিয়েনা মধ্য-ইউরোপে তুর্ক আক্রমণের 

শেষ সীম! হইয়া রহিল। 
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তিন বংসর পরে মহামতি সোলহান এক বৃহত্তর বাহিনী লইয়া 

অদ্রিয়ায় আসিলেন। চাল্প তাহার সমস্ত সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত 

হইলেন । কাজেই মোন্লেম ও খৃষ্টান জগতের ছুই জন সর্বশ্রেষ্ঠ ভূপতির 

মধ্যে সংগ্রাম আসন্ন হইয়] উঠিল। কিন্তু চাল্স ভিয়েনার নিকটে বিনা 
রহিলেন ; সোলায়মান এই অবসরে প্রবল বাধা প্রাপ্তির পর গান্স 

নামক ক্ষুদ্র শহর দখলে আনিলেন। অতঃপর তিনি ট্টাইরিয়] প্রাদে* 

উৎসন্ন করিয়া ধিলেন। ইহাতেও চাল্স স্থানত্যাগ করিলেন ন। 

সোলায়মান আবার ভিয়েনা পর্যন্ত অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক ভিলেন না। 

কাজেই কোন যুদ্ধ বাঁধিল না । পর বৎসর ( ১৫৩৩) উভ্তয় পক্ষে এক 

সন্ধি হইল। ফাডিনাণ্ড ও জেপোলির! হাঙ্গেরী ভাগ করিয়া লইলেন ; 

সোলতান তাহার সুবিধা বজায় রাখিলেন। 

পারস্তের শত্রতার ফলে ইহার পর তুর্ক্িগকে পুর্ব শীমান্ত লইর' 
ব্যস্ত থাকিতে হইল । ফলে কয়েক বৎসরের জন্য ইউরোপ হাঁপ ছাড়ি! 

বাঁচিল। এই ছুইটী প্রধান মোসলমান রাষ্ট্রের অংগ্রাম যে খুষ্টান জগতের 
সাময়িক স্বস্তির কারণ, সে যুগের কুট রাঁঙ্জনীতিবিদেরা তাছা মুক্তকণে 
স্বীকার করিরা গিরাছেন । ১৫৩৩, ১৫৩৪, ১৫৩৫, ১৫৪৮১ ১৫৫৩ ও 

১৫৫৪ খুষ্টান্দে সোলায়মান পারন্তের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করেন। 

পার্বত্য পথ ও মরুভূমির মধ্য পিয়া গমন কালে তুর্কেরা যথেষ্ট কষ্ট পার; 

কর্মঠ ও সাহসী পারসিকেরাও তাহাদিগকে অনেক যাতনা দ্বেয়। কিছু 

এই সকল অভিযানের ফলে আর্মেনিহ। ও মেসোপটে মিয়ার অনেক স্থান এবং 

ভান, এরিভাঁন, মোসেল ও নাগাদ ওস্মানিয়া সামআতাজ্যের অন্তভূক্ত হর । 

১৫৩৯ খুষ্টার্ধে জন জেপোলিয়ার মৃত্যু হইলে ফা্ডিনাণ্ড সম! 

হাঁল্গেরী দাবী করিয়া! বলিলেন । কিন্তু জনের বিধবা পত্বী তাহার শিশ্- 
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পুত্রের পক্ষে সোলতানের সাহাধ্য প্রার্থনা করিলেন। কাজেই তর্ক 

'পন্ঠে দেশ ভরিয়া গেল। ১৫৪১ খুষ্টাবে সোলায়মান স্বয়ং হাঙ্গেরীতে 
মাশিলেন । জেপোপিয়ার শিশু-পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি তাহাকে 

সিংহাসন দানের প্রতিশ্রুতি দ্রিলেন। ইতোমধ্যে বুদা ও অন্যান্য প্রধান 

নগরে তুর্ক সৈশ্ত স্থাপিত হইল ; সমগ্র দেশ সঞ্জকে বিভক্ত করিয়া সোঁলতান 

সেখানে তুর্ক শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। গ্রান, ইলউইসেনবার্গ 

গড়তি বহু সুদুঢ় নগরী তাহার হস্তগত হইল। নিরুপাঁয় হইয়া চাল্গ ও 

ন্াটিনাণ্ড সন্ধি ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। ১৫৪৭ থুষ্টাবে পাচ 

বংসরের জন্য উভয় পক্ষে এক যুদ্ধ-বিরতি-পত্র স্বাক্ষরিত হইল। 

সৌলারমান প্রায় সমগ্র হাঙ্গেরী ও ট্রান্সিবভানিয়া স্বাধিকারে রাখিলেন। 

কাঁঙিনাগড তাহাকে অধিরাঁজ বলিয়া মানিরা লইলেন। তাহার বাধিক 
ধর ত্রিশ হাজার ডুকাট নির্দিষ্ট হইল। 

এই সন্ধি তুরদ্দের পক্ষে বড় গৌরবের । ফার্টিনাগ ব্যতীত পোপ, 
নমাট, ফ্রান্সের রাঁজ। ও ভেনিসের ডিউকও ইহাতে নাম স্বাক্ষর করেন। 

কাজেই ইহা দ্বারা খৃষ্টান জগত সোলান্বমানের সাঁহেব-ই-কিরান দাবী 

স্বাকার করিয়া লয়। আ্রিনা বনু পূর্বেই তাহার নিকট দীনতা স্বীকারে 

খাধ্য হর়। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে ফাডিনাণ্ড নিজকে সোলত!নের প্রধান মন্ত্র 

ইব্রাহীমের ভ্রাতা” বলিয়া অভিহিত করিতে সম্মত হন। ফ্রান্সিন বহু বার 

দানহীনজ্গাবে সোলতানের নিকট সাহাযা ভিক্ষী করেন। তিনি যখন 

(১৫২৫) মাদ্রিদে বন্দী, তখন হইতেই তাহাদের মধ্যে পত্র বিনিময় 
আরন্ত হয়। ফন হেমারের তুরফ্ষে্র ইতিহাসের ফরাসী অন্থবাদক মিঃ 

হেলা স্ায়তঃ বলেন, ফোল'তানের উত্তরে যে স্তাঁয়পরারণতা ও পরমত- 

সহিষ্ুতার পরিচর পাওয়! যায়, তাহা সে যুগে নিতান্ত ছল; কাজেই 
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সেগুলি অত্যন্ত সম্মানাহ। সোলায়মান তাহার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 

বহু বার হাঙ্গেরী ও অদ্রিয়া আক্রমণ করিয়। ফ্রান্সিস্কে প্রার্থিত সাহাব্য 

প্রধান করেন। ইহার ফলে চাঁল্সকে এদিকে মনোযোগ দিতে হইত 

বলিয়া তিনি আর ফান্স আক্রমণ করিতে পারেন নাই। ইংল্যাণ্ডের 

এই সময় কোঁন বৈদেশিক সাহাঁষ্ের প্রয়োজন ছিল নাঁ। কিন্তু স্পেনের 

চাপে পড়িয়া সোলায়মানের পৌত্রের রাজত্বে উহাকেও সসম্মানে 

সোলতানের সাহাঁধা ও আশ্রয় ভিক্ষা করিতে হয়। 

“চত্রবৎ পরিবর্তন্তে ছুঃখানিচ স্থখানিচ।৮- হুথ-ছুঃথ চক্রের স্তায় 

পরিবর্তনশীল । আঠার বৎসর পরে ভিয়েনার ন্যায় মাণ্টায় আবার 

সোলারমানের বিজয়-গতি বাধাপ্রাপ্ত হইল। সেণ্ট জনের নাইটের' 

রোড.স্ হইতে বিতাড়িত হইয়া (১৫২২) কয়েক বৎসর নানা স্থানে ঘুরির' 
১৫৩০ খুষ্টান্দে মাণ্টার বসতি স্থাপন করিলেন। ছুর্গাদি নির্মাণ করিয়' 

তাহার! শীপ্রই উহা! সুরক্ষিত করিরা ফেলিলেন। স্পেন ও ইস্লামের 

অন্তান্য শক্রর সহিত যোগ দিয়া তাহারা বিধিবদ্ধভাবে মোঁসলমান 

জাহাজ ও তুর্ক উপকূল লুষ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। বহু মোসলমান 

তাহাদের হস্তে বন্দী হইয়া খৃষ্টান জাহাজে দাড় টানিতে বাধ্য হইল। 

শেষে তাহারা এমন কি সোলতানের হেরেমের কতিপয় মহিলার এক থান" 

বৃহৎ জাহাজ ধরিয়া লইয়া গেলেন। ইহাতে তাহার ক্রোধের দীম' 

রহিল না । বিশেষতঃ দ্বীপটা তাঁহার হাতে আসিলে উহাকে কেন্ত্র করিয়া 

সিসিলী ও দক্ষিণ ইতালী আক্রমণের সুবিধা হইত। জ্জন্ত তিনি 

বোস্বেটেদের এই বাঁসাটাও ভাঙ্গিয়া দ্রিতে মনস্থ করিলেন । 

১৫৫৬ খৃষ্টাবের ১লা এপ্রিল ১৮১ খানা জাহাজে ত্রিশ হাজার সৈন্য 
কনষ্টা্টিনোপল ত্যাগ করিল । পঞ্চম উজীর মোন্তফ] পাশা পেরাস্বিয়ার' 
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বা প্রধান সেনাপতি ও বিখ্যাত নৌ-সেনাধ্যক্ষ পিয়ালি তাহার সহকারী 

নিযুক্ত হইলেন। প্রসিদ্ধ নৌ-বীর দ্রাগুত ত্রিপোলী হইতে আরও 
সৈন্য ও জাহাজ লইয়। তাহাদের সহিত যোগদান করার জন্ত সৌলতানের 

আদেশ পাইলেন। তাঁহার আগমনের পূর্বে যুদ্ধারন্ত না করার জন্য 

উজীরের উপর স্পষ্ট নির্দেশ ছিল। কিন্তু মোস্তফা ও পিয়ালির মধ্যে 

সন্ভাব ছিল না; আবার তাহার! ছুই জনেই দ্রাগুতের প্রতি ঈর্ধযািত 
ছিলেন । ফলে এই বিরাট অভিযান ব্যর্থ হইয়া! গেল। 

১৯শে মে তুর্ক নৌ-বহর মাণ্টায় উপস্থিত হইল। দ্রাগডতের জন্য 
অপেক্ষা না করিয়া মোস্তফা পর দিনই সেণ্ট এল্মো ছুর্গ আক্রমণ 

করিলেন । পিরালি বুথাই সেণ্ট_ মাইকেল দুর্গ আক্রমণের পরামর্শ দিলেন। 

নাইটেরা ইতোমধ্যে এই ছুর্গ ও সেন্ট. এঙ্জেলো ছুর্গের দৃঢ়তা সাধন করিয়! 
দ্বীপটীকে অজেয় করিয়! তুলিয়াছিলেন । তাহাদের ৭০০ নাইট ও ৮৫০০ 
সৈন্য ছিল। এতদ্যতীত স্পেন হইতে ৬০০ সৈম্ত আসিল। সিপিলীর 
রাজ-প্রতিনিপি আরও সৈন্য পাঠাইতে আদিষ্ট হইলেন । পোপ দশ হাজার 

্ব্ণমুদ্রা সাহায্য পাঠাইলেন। অচিরে তুকদেরও শক্তি বৃদ্ধি হইল। 

পাচ দ্বিন পরে কাণগ্ডান ওসিয়ালি বা উলুজ আলী আলেকজান্দ্রিয়া হইতে 

ছয় খানা জাহাজ লইয়া! আসিলেন | ২রা জুন দ্রাণ্ডত স্বরং বিশ খানা 

জাহাজ সহ মাণ্টায় উপস্থিত হইলেন। তিনি দ্বীপে পদার্পণ করিয়াই 
মোস্তফার আহমকি বুঝিতে পারিলেন। কঠিন পর্বত-গাত্রে তুর্কেরা 
খাত কাটিতে পারিতেছিল না। তছুপরি খুষ্টানেরা অপর হুইটা ছুর্গ হইতে 

তুর্ক বাহিনীর পশ্চান্তাগের উপর অগ্থিবুষ্টি করিয়] প্রত্যহ বহু লোকের প্রাণ 

নাশ করিতেছিল। কিন্তু তখন আর ভ্রম সংশোধনের উপায় ছিল না। 

কাজেই আক্রমণ চলিতে লাগিল । ১৬ই জুন দ্রাগডত মারাত্মকরূপে 
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আহত হইলেন। তাহার মৃতদেহ কাপড়ে ঢাকিয়া রাখিয়া মোস্তফা যুদ্ধ 

চ/লাইতে লাগিলেন। সাতদিন পরে দুর্গ তাহার অধিকারে আসিল। 

খৃষ্টানদের ৩০০ নাইট ও ১৩০০ সাধারণ সৈন্য নিহত হইল । কিন্ত তুর্কদের 
আট ভাজার সৈন্য এই যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিল; সর্বোপরি দ্রাগুত্ের 

্যায় প্রবীণ সেনাপতির মৃত্াতে তাহাদের অপুরণেয় ক্ষতি হইল । 

৫ই জুলাই তুর্কেরা সেপ্ট, মাইকেল অবরোধ করিল। ইতোমধ্যে 
বিখ্যাত নৌ-বীর বার্বারোসার পুত্র ও দ্রাগুতের জামাতা, আল্জিরাস্র 

বেগলার বে হাসান আসিয়া! তাহাদের সহিত যোগদান করিলেন । কিন্তু 

দ্বশ বার আক্রমণ চালাইয়াও তাহার! ছুর্গ অধিকার করিতে পারিল না। 

কেবল এক বার তাহারা ভিতরে প্রবেশের উপক্রম করিয়াছিল । কিন্তু 

দুই শত নূতন সৈন্য দেখিয়া তাহার! তাহাদিগকে সিসিলীর বাহিনীর 

অগ্রগামী সৈন্য মনে করিয়৷ আতঙ্কে পলাইয়! গেল। অবশেষে ৫ই সেপ্টেম্বর 

সিসিলী হইতে হ্যুনপক্ষে আট হাজার সৈন্য আসিল। ইহাতে নিরাশ 

হইয়া মোস্তফা অবরোধ উঠাইর1! চলিয়া! গেলেন। এই নূতন সাহায্য 

ন1 আসিলে তাহার জরলাঁভ নিশ্চিত ছিল। এই সময় রক্গী সৈন্যের 

সংখ্যা! এত হাস প্রাপ্ত হয় যে, গ্র্যাগড-মাষ্টার লা ভ্যালেটের ছয় শতের বেশী 

যুদ্ধক্ষম লোক ছিল না। এই যুদ্ধে তাহার ৫০০ সৈন্য নিহত হর; 
পক্ষান্তরে ২৫০০০ তুর্ক মৃত্যু বরণ করে। ্ 

অদ্রিয়ার সহিত আবার বিনা না বাধিলে সোলায়মান পর বৎসর 

মাল্টা আক্রমণ না করিয়া ছাড়িতেন না। কিন্তু পারস্য যেমন খৃষ্টান 

জগত রক্ষা করে, অদ্রিরাও তেমনি নাইটদ্িগকে রক্ষা করিল। ইতোমধ্যে 

ফান্ডিনাণ্ডের উত্তরাধিকারী সম্রাট ২য় ম্যাক্সিমিলিয়ান ও সিগিস্মাগু, 

জেপোলিয়ার মধ্যে শক্রতাঁর ফলে তুর্কদের সহিত যুদ্ধ বাধিল। ম্যাক্ি- 
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মিলিয়ান টোকে ও সেরেষ্কজ অধিকার করার তুর্ক সেনাপতি মোস্তফা 

সকোলি ক্রোরাসিরা আক্রমণ করিলেন। সোঁলারমান তখন ছিয়ান্তর 

বৎসরের বৃদ্ধ ; তাহার অশ্বপৃষ্ঠে উপবেশনের ক্ষমতা ছিল না; তথাপি 

ছিনি যুদ্ধে গমন করিতে চাহিলেন। বাহকেরা! তাহাকে শিবিকায় 

করিয়া সৈন্যৰলের পুরোভাগে লইয়া! চলিল। ২৭শে জুন তিনি হাঙ্গেরীর 
মন্র্গত সেম্লিনে পৌছিলে সিগিম্মাও যথাবিধি তাহার বন্ততা স্বীকার 

করিলেন । এই সমর বোদ্নিরা হইতে এক দল সৈন্য তাহার সাহায্যে 

মাসিতেছিল। সিজেখ দুর্গীধাক্ষ জিনির হস্তে তাহারা আক্রান্ত ও নিহত 

হওয়ায় সোলায়মান ভ্তুদ্ধ হইয় তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য চাপন করিলেন । 

£ই আগস্ট দুর্গ মবরুদ্ধ হইল। পাঁচ দিন পরে নগর তুর্কদের হাতে 
আমিল। জনি ৩২০০ সৈন্য লইয়া ছর্গমদ্যে আশ্রক্ গ্রহণ করিলেন । 

র্কেরা উহ! অবরোধ করিল। 5ঠা সেপ্টেম্বর দিবাগত রাত্রে বার্ধক্য হেতু 

মহামতি সোঁলতান দেহত্যাগ করিলেন। উজীর আজম সকোলি 

সাহার মৃত্নু-সংবার গোপন রাখিয়া প্রাণপণে আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন। 

দ্ুগে” তখন মাত্র ৬০ পৈম্ত ছিল। আত্মরক্ষা অসম্ভব দেখিয়া 

সাহারা বাহিরে আসিয়া! প্রকাণ্ত সংগ্রামে গ্রাণ বিসঞ্জন দিল। বাহির 

হওয়ার সময় তাহারা সাঁড়ে সায়ত্রিশ মণ বারুদে মুর আগুন লাগাইয়। 

গিয়াছিল। তৃকেরা ছুর্গে প্রবেশ করার পর তাহা ভীষণ বেগে জলিয়! 

উঠিল। তিন হাজার সৈন্য এই আগুনে উড়িম্না গেল। লিওনিডাসের 

ন্যায় দেশ-প্রেমিক ও আলেকক্গাপ্ডার অপেক্ষা শ্রেষ্ট দিপ্বিগয়ী বীরের মৃত্যু- 

স্বৃতি বক্ষে লইয়া দুর্গা ধ্বংসাবস্থায় পড়িয়া রহিল। 



শান্তি 

সোলায়মাঁনের আমলে লোকে তুর্ক শক্তিকে যে ভীতির চক্ষে নিরীক্ষণ 

করিত, তাহা কেবল তীহার স্থল-যুদ্ধে জয়লাভের ফল নহে; এই গৌরবের 

অনেকটা স্তায়তঃ ভূর্ক নৌ-বাহিনীর প্রাপ্য। এই যুগের বড় বড় নৌ- 
সেনাপতি--বিশেষতঃ থায়রুদ্দীন বার্ধারোসার অপূর্ব অবদানে সমগ্র 
ভূ-মধ্য সাগরের উপকূল, এমন কি সুদুর লোহিত সাগর ও ভারত মহা- 

সাঁগরেও সোলতান সোঁলায়মাঁনের ক্ষমতা ও সুনাম বিস্তৃত হয়। তীহার 

পুর্ব-পুরুষেরা নৌ-বহরের উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ও অর্থব্যর করেন; 

কিন্ত সোলায়মান তাঁহাদের সকলকেই ছাড়াইয়া বান। তাহার নৌ- 

সেনাপতিদের সাহস ও কৌশলে এই সময় তুর্কশক্তি স্থলের স্ায় জলেও 
প্রায় তুল্য দরদর্য হইয়া দীড়ায়। 

পিতা ও পিতামহের আমলেই ভেনিসের গর্ব খর্ব হয়; বাকী ছিল 

রোড সের জল-দস্থ্যরা । সেলিম তাঁহাদের ধ্বংস সাধনের জন্য এক বিরাট 

নৌ.-বহুর প্রস্তত করিয়া গেলেন। ১৫২২ খুষ্টাবে মহামতি সোলায়মান 

তৎ-লাহায্যে তাহাদিগকে রোডস হইতে তাড়াইয়া দ্িলেন। ইহার 

পতনের ফলে খৃষ্টান জগতের বহিঃ সেনানিবাস বিনষ্ট ও পুর্ব ভূ-মধ্য সাগরে 
তুর্ক প্রহুত্নের শেষ কণ্টক বিদুরিত হইল। প্রাচীন সামুদ্রিক রাষ্ট্র গুলির 
পতনে ঈজিয়ান, আইওনিরান ও আদ্রিয়াতিক সাগরে তুর্কদের একাধি- 
পত্যের বিরোধিতা করিতে পারে, এমন কোন শক্তি রহিল না । এখন 

হইতে সোলতানের মর্জি ব্যতীত সেখানে থুষ্টান জাহাজের প্রবেশ-পথ 
রুদ্ধ হইয়! গেল। 

পূর্ব ভূ-মধ্য সাগরে যখন সোলতানের জর জয়কার, তখন বার্বারোস! 

১৫৪ 



সাগর-পতি 

( রক্র-শ্বশ্রু ) ।্রাতৃদ্ধয়ের দ্বিথিজয়ের ফলে পশ্চিম ভূ-মধ্য সাগরেও তাহার 

একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৪৬২ খুাবে দ্বিতীয় মোহাম্মদ লেদ্বস্ 

জয় করিয়া য়্যাকৃব নামক এক জন সিপাহীকে সেখানে রাখিয়। যান। 

বিশ্ব-বিখ্যাত উরুজ বার্বারোসা ও খায়রুদ্ীন বার্বারোস! তাহারই পুত্র। 

চতুর্দশ শতাব্দী পর্যান্ত খুষ্টানেরাই ছিল ভূ-মধ্য সাগরের প্রধান জলদস্থ্য 

গ্রীস, মাণ্টা, জেনোয়া, সিসিলী ও সার্দিনিয়ার লোকের! জল-দন্্যতা 

করিয়া! প্রভূত অর্থ উপার্জন করিত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্পেনীয় 
মোসলমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটিলে অনেক হৃত-সর্বন্ব মুর আফ্রিকার: 

নির্বাপিত হয়; কতকটা অর্থাভাবে ও কতকটা প্রতিহিংসার বশে 

ইহাদের এক দল জল-দন্থ্যতা আরন্ত করিয়া দেয়। তাহাদের সফলতার 
কথা শুনিরা ১%০৪ খুষ্টাব্দে উরুজ বার্বারী উপকূলে গমন করিয়া 

তিউনিসে আড্ডা স্থাপন করেন। পর বৎসর মাত্র এক খান। ক্ষুত্র 

জাহাজের সাহায্যে তিনি পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের ছুই খান। পণ্যবাহী 
জাহাজ লুণ্ঠন করিয়া! জগদ্দিখ্যাত হন। অতঃপর তিনি রাজ-নীতিতে 

জড়াইয়া পড়েন। নান! ভাগ্য-বিপর্ধযরের পর ১৫১৪ খষ্টান্বে জিজিলের 

লোকেরা তাহাকে রাজ! নির্বাচিত করে। 

আল্জিরা%্তখন স্পেনের ফারডিনাণ্ডের অধীন। ১৫১৬ থুষ্টাবে 

তাহার মৃত্যু হইলে মুরেরা কর দাঁন বন্ধ করিয়া দিল; তাহাদের সাহায্যে 
গিয়া উরুজ আল্জিয়াস্ট দখল করিয়া লইলেন। কাডিনাল জিমেনেন 

তাহার বিরুদ্ধে এক বিরাট নৌ-বাহিনী পাঠাইলেন। কিন্তু তাহারা 

উরুজের হস্তে সম্পূর্ণ পরাজিত হইল; এক ভীষণ ঝটিকায় পিস খৃষ্টান 
নৌ-বহর একেবারে বিনষ্ট হইয়া গেল। পর বংসর তিনিস ও পরে তেল- 

মেসান উরজের হাতে আসিল। ফলে তিনি বর্তমান আল্জিয়াসে র 
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'সোলতান হুইলেন। কেবল ওরাঁণ, বুজেন্না ও পেনোন ছুর্গ মাত্র 
স্পেনীয়দের দখলে রহিল। কিন্তু উরজবেশী দিন রাঙ্গাভোগ করিতে 

পারিলেন না। এক বৎসর পরে সআাট পঞ্চম চাল্স তাহার বিরুদ্ধে 

দ্বশ হাজার সৈহ্য পাঠাইলেন । উরুজের তখন মাত্র ১৫০* সৈন্য ছিল । 

কাজেই অসীম সাহসে যুদ্ধ করিরাঁও তিনি সানুচর নিহত হইলেন । 

এই বিজয় লাভের পর খৃষ্টানেরা অহ মকের স্যার দেশে চলিয়া! গেল। 

তিন শতাব্দীর মধ্যে তাহারা এমন সুযোগ আর ফিরির। পান নাই । 

দ্ুঃসাহসিকতার উপুজের তুলন! ছিল ন1। নূতন সোলতান থাররুন্দীন ভ্রাত।র 

হ্যায় তুল্য সাহসী, অথচ কুট বাঁজনীতিতে পাক ওস্তাদ ছিলেন । 

তাহার প্রথম কার্ধ্যই বিচক্ষণতার প্রমাণ। তিনি স্পট বুবিলেন, চাল্টসের 

নিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে হইলে কোন শ্রেঠ সামরিক শক্তি সাহায্য 

লাভ একান্ত প্রয়োজন । তজ্জন্ত তিনি কনষ্টান্টিনোপলে দূত পাঠাইয়। 
'সোঁলতানের অধীনতা স্বীকার করিলেন। সেপিম তংক্ষণাৎ তাহাকে 

আল্জিয়ার্সের বেগলার বেগ বা গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত করিয়া সনন্দ 
পাঠাইলেন । এতদ্যতীত তাহার সাহায্যার্থ ছুই হাজ।র জেশিসেরি সৈম্য 9 

প্রেরিত হইল 

চাল্পি তাহার বিরুদ্ধে চল্লিশ খানা যুদ্ধজাহাজ পাঠাইলেন । 

খায্রুদ্দীন এগুলি বিতাড়িত করিয়া (১৫১৯) কনষ্টাপ্টাইন ও মধ্া- 

বার্বারীর অন্যান্ত বন্দর ও ছুর্গ দখলে 'মানিলেন । অতঃপর তিনি 

তাহার সুযোগ্য সহচর দ্রাগুত, সিনান, সালেহ ও আয়দিনের সাহায্যে 

পশ্চিম ভূ-মধ্য সাঁগর ও মাট্লা্টিক সাগরগামী খৃষ্টান জাহাজ এনৎ ম্পেনীর 
উপকূল ও বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ লুঠঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৫২৯ বৃষ্টাব্ে 

সালেহ ও আরদিন মেঙর্কা লুণ্ঠন করিলেন। স্পেনীয়েরা পেনোন 
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হইতেও বিতাড়িত হইল । স্পেন হইতে নয় খানা সাহায্যকারী জাহাঁজ 
আদিলে খান্রন্দীন সেগুলিকে ২৭০০ সৈন্ত সহ বন্দরে টানিয়া লইয়া 

গেলেন। করেক বার স্পেনে গিয়া তিনি সন্তর হাজার উপদ্রত মুরের 
উদ্ধার সাধন করিলেন । 

ইতোমধ্যে সোলতান ও তাহার আফি.কার প্রতিনিধির এক নূতন 
শত্রর অভ্যুদয় ঘটিল। সে যুগের সর্বাপেক্ষ। বিখ্যাত খুষ্টান জলদস্থ্য 

এগ্ডি য়া ভোরিয়া চাল্”সের নৌ-সেনাপতির পদ গ্রহণ করায় ভূ-মধ্য সাগরে 

মোন্লেম প্রাধান্য বিপন্ন হইয়া! পড়িল। ১৫৩১ খুষ্টাব্দে তিনি শেরশেল 

আক্রমণ করিলে খায়রুদ্দীন তাহাকে হাকাইয়! দ্বিলেন। কিন্তু পর বৎসর 

সোঁলতান হাঙ্গেরী গমন করিলে ডোরিয়া কোরোণ দুর্গ এবং পাত্রাস ও 

করিস্থ উপসাগরস্থ তুর্ক প্রহরী-নিবাসগুলি অধিকার করিয়া লইলেন। 

তুর্কদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিলে? তিনি বার্ধারোসার কিছুই করিতে 

পারিতেছেন না দ্বেখিয়া কনষ্টান্টিনোপল হইতে খায়রুদ্দীনের ডাক 

আগপিল। 

১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে বার্বারোসা আল্জিয়ার্ ত্যাগ করিপেন। পথিমধ্যে 

তিনি এল্বা লুণ্ঠন করিয়া ডোরিয়ার দুই খানা ও জেনোয়ার কয়েক খানা 
ভাহাজ ধরিয়া! লইয়! গেলেন । তাহার দুঃসাহসের কাহিনী তখন সমগ্র 

ইউরোপের প্রত্যেক ব্যক্তির মুখে বিঘোধিত হইতেছিল। কনষ্টাণ্টিনোপলে 

গেলে তিনি সর্বোচ্চ সম্মানের সহিত অভ্যর্থিত হইলেন। সোলতান 

সেদিনই তাহাকে তুর্ক নৌ-বহুর পুনর্গঠনের ভার দিলেন। থায়রদ্দীন 
পাশা মুহূর্তে কারিগরদের ভুল ধরিয়া ফেলিলেন। তুর্কেরা নিজেরা 

নাবিকগিরি না করিয়া অনভিজ্ঞ মেষপালকর্দিগকে জাহাজ চালনায় 

নিযুক্ত করিত। থায়রুদীন শীঘ্রই এই ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন করিলেন। 
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তীহার প্রাণপণ পরিশ্রমের ফলে এক শীত খতুতেই ৬১ খানা নৃতন 
জাহাজ প্রস্তত হইল। তাহার নিজেরও ২৩ খান] জাহাজ ছিল। ১৫৩৪ 

খুষ্টাবের গ্রীষ্মকালে তিনি ৮৪ খানা জাহাজ লইরা মেপিন। উপসাগরে 

ডুকিয়া পড়িলেন। প্রথম দিনে রেজিও লুণ্ঠিত হইল; পর দিন তিনি 
সেপ্ট_ লুসিড! হূর্গ অধিকার করিলেন। সিত্রারোতে আঠার খান! খষ্টান 

জাহাজ তাহার হাতে ধরা পড়িল। অতঃপর তিনি ম্পারলোঙ্গা ও 

ফোণ্ডি লুণ্ঠন করিলেন । 

থায়রুদ্দীনের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল তিউনিস। উহা! তখন বনী হাফসস্ 

বংশের অধীন। ইতালীর উপকূল লুণ্ঠন করিয়া! খায়রুদ্দীন ভূ-মধ্য সাগর 
উত্তীর্ণ হইলেন। রাঁজা হাসানকে পরাজিত করিয়া এই প্রবীণ নৌ-বীর 

তিউনিসে সোলতাঁনের পতাকা উড়াইয়া দ্রিলেন। কিন্তু তিনি পাঁচ 

মাসের বেণী উহ অধিকারে রাখিতে পারিলেন না। তিউনিস তাহার 

হাতে থাকিলে সিসিলীর নিরাপদত। সম্বন্ধে ভয়ের যথেষ্ট কারণ ছিল। 

তজ্জন্য চাল্স্ ডোরিরার অধীনে ছয় শত জাহাজে এক বিরাট বাহিনী 

'লইয়া বাসিলোন! ত্য।গ করিলেন । খায়রুদ্দীন প্রভৃত সাহস ও কৌশলের 
সহিত নগর রক্ষার চেষ্টা পাইলেন । কিন্তু তাহার বার্বার সৈন্যের শেষ 

'পর্য্যস্ত যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করায় তিউনিসের পতন হইল। চাল্সের 

সৈন্যেরা তিন দিন পর্য্যন্ত সেখানে অবিশ্রান্ত ব্যভিচার ও হত্যাকাণ্ড 
'চালাইল। জনৈক বিখ্যাত খুষ্টান এতিহাসিক বলেন, “স্পেন, জার্মানী ও 

ইতালীর যোদ্ধার! যখন তিউনিসের অসহায়, নিরপরাধ অধিবাসীদের 

জীবন ও সতিত্ব নই করিতেছিল, উজীর আজম ইব্রাহীম প্রায় সেই সময় 

এলিয়ার ছুদ্দীন্ত সৈন্যের পুরোভাগে বিজয়ী-বেশে তাব্রিজ ও বাগাদে 

প্রবেশ করিতেছিলেন ; অথচ একটা গৃহও তাহাদের, হস্তে লু্ঠিত হয় নাই, 
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একটা জন-প্রাণীও কোন অত্যাচার ভোগ করে নাই।” * নিষ্ঠরতার 

জন্য তুর্কদ্দিগকে দায়ী করা যাহাদের অভ্যাস, তাহাদের পক্ষে এই মন্তব্য 

ভাবির দেখিবার বিষয় | 

তিউনিস হইতে বিতাড়িত হইলেও খাঁয়রুদ্দীন আল্জিয়াসে” সর্বস্ব! 
রহিলেন। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি সতর খান! জাহাজ লইয়! মাইনর্ক। 

আক্রমণ করিলেন। মাহোন বন্দর লুণ্ঠিত, এক খানা পর্তুগীজ জাহাজ 

ধৃত ও ছয় হাজার লোক তীহাঁর হস্তে বন্দীকৃত হইল । খুষ্টান জগতের 

হর্য দারুণ বিষাদে পরিণত হইয়া গেল। সোলায়মান খাররুদ্বীনকে 
কাপিততান পাশা বা নৌ-বিভাগের সর্বপ্রধান কর্মচারী নিযুক্ত করিলেন । 
তিনি শীঘ্রই তাঁহার যোগ্যতার নৃত্তন পরিচয় দিলেন। ত্রিশ বৎসর 

শান্তিতে থাকিয়া ভেনিসের গুদ্ধত্য বৃদ্ধি পাইল । ভেনিসীয় নৌ-সেনাপতির! 

তর্ক জাহাজ লুণ্ঠনের লোভ সংবরণ করিতে না পারায় যুদ্ধ আসন্ন হইয়া 

উঠিল। যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বেই ডোরিয়া বার খান! তুর্ক জাহাজ ধৃত করিয়া! 
নিজয়-গর্ধবে মেসিনাঁয় চলিয়া গেলেন । প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য খাররুদ্দীন 

১৫৩৭ খুষ্টাব্দের মে মাসে ১৩৭ খানা জাহাজ লইয়া সমুদে বাহির 

হইলেন। এক মাস পর্যন্ত তিনি মহামারীর ন্যায় ইতাঁলীর উপকূল 

বিধ্বস্ত করিয়া দ্িলেন। কুট অধিকারের ব্যর্থ চেষ্টার পর আনিল 

গ্রীক দ্বীপপুঞ্জ লুণ্ঠনের পালা । একে একে পেক্সস, নেক্সস, প্যারস, টেনস 

-স্পসপিঞ, 
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গ্রভৃতি ভেনিসের অধিকারভুক্ক পঁচিশটা দ্বীপ তাহার দখলে আসিলে 

বিপুল লুন্টিত দ্রব্য ও ক্রীতদাস লইয়! তিনি কনষ্টান্টিনোপলে প্রত্যাবর্তন 

করিলেন। 

পরবর্তী (১৫৩৮) গ্রীষ্মকালে দেড় শত জাহাজ লইয়া বার্ধারোসা 
আবার সমুদ্রে ভাসিমা পড়িলেন। ক্যাঙিয়ার আশী খানা গ্রাম তাহার 

হুস্তে বিধ্বস্ত হইল। তিনি যখন নবাধিকৃত ভেনিসীয় দ্বীপাবলী হইতে 

অর্থ ও লোক সংগ্রহে ব্যস্ত, তথন পোপ, সম্রাট ও ভেনিস তাহার বিরুদ্ধে 

এক বিরাট নৌ-বহুর সম্মিলিত করিলেন। সংবাদ পাইয়া বার্ধারোষা 

প্রোভেসার দ্বিকে ছুটিলেন। মিত্র নৌ-বহর তখন কফুঁতে প্রস্থান করায় 

তিনি বিনা বাধার প্রশস্ত আর্ত উপসাগরে প্রবেশ করিতে সক্ষম 

হইলেন। ২৫শে সেপ্টেম্বর মিত্র বাহিনী উপসাগরের মুখের অদুরে 
উপস্থিত হুইল। তাহাদের প্রায় ২০০ জাহাজ, ৩৬০০০ সৈন্য ও ২৫০০ 

কামান ছিল। পক্ষান্তরে বার্বারোসার জাহাজের সংখ্যা মাত্র ১২২। 

কিন্তু অগ্রে উপসাগরে প্রবেশ করায় তাহার সুবিধা হইল। ডোরিরা 

দেখিলেন, তাহার বৃহৎ জাহাজ লইর! অর্গল অতিক্রম করিয়া ভিতরে 

গির! যুদ্ধ করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না । কাজেই তিনি ইতস্ততঃ 

করিতে লাগিলেন । 

২৭শে সেপ্টেম্বর ভোরে তুর্কেরা যে দৃশ্য দ্েখিল, উহাকে তাহার! 

প্রথমে স্বপ্ন বলিরাই মনে করিল। কিছুক্ষণ চোখ রগ্ড়াইয়।৷ তাহারা 

ষখন বুঝিতে পারিল, সত্যই তাহার! জাগ্রত, তখন তাহারা শত্রু জাহাজের 

পিছনে ছুটিল। ত্রিশ মাইল গিয়৷ পর দিন প্রত্যুষে বার্বারোসা সাস্ত- 

মৌরায় শত্রুদের সাক্ষাৎ পাইলেন । তুর্কেরা এত শীঘ্র তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন 

করিবে, ডোরিয়! তাহ ভাবিতেই পারেন নাঁই। তিন ঘণ্ট। ইতস্ততঃ 
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করিয়া" শেষে তিনি যুদ্ধের আদেশ দিলেন । তাহার সাত খানা জাহাজ 

শত্রু হস্তে ধৃত হইলে তিনি অবশিষ্ট জাহাজ লইয়া নৈশ অন্ধকারে পলাইয়। 

গেলেন । এইরূপে সংখ্যান্ন হইয়াও বার্বারোসা সাহস ও কৌশলের 

জোরে পুর্ণ জরলাভ করিয়! তুর্ক নৌ-বহুর যে অজেয়, জগতের সম্মুখে তাহা 
আবার প্রমাণিত করিয়া দিলেন । এই গৌরবময় বিজয় লাভের ফলে 

ভূ-মধ্য সাগরের সর্বাংশে সোলায়মানের নির্ষিরোধ প্রভূত্ব স্থাপিত হইল। 

তিনি সন্তুষ্ট হইয় তাহার বিখ্যাত সেনাপতির বেতন বাধিক লক্ষ মুদ্রা 
(451295) বাড়াইয়। দিলেন । 

ইহার পর বার্বারোসা আরও আট বৎসর জীবিত ছিলেন। এই 

সময়ে তিনি তাহার খ্যাতি মারও বদ্ধিত করিয়া গেলেন । স্পেনীয়দের 

হাত হইতে তিনি কোরোণ কাড়িয়। লইলেন। নেপোলি ডি রোমানিয়াও 

তাহার দখলে আসিল। মিত্র নৌ-বহর অক্টোবরে ক্যাসল নোভো অবিকার 

করে। ১৫৩৯ থষ্টাবে তুর্ক সৈম্তেরা তাহা পুনরধিকারের চেষ্টা করিয়! 

ব্র্থকাম হয়। জুলাই মাসে থায়রুদ্ীন ছোট-বড় ২০০ জাহাজ লইয়া 

সমুদ্র যাত্রা করিলেন। ক্যাটারো উপসাগরে শক্র নৌ-বহর তাহার নিকট 

আবার পরাজিত হইল । ভীষণ অনল-বুষ্টির পর ১০ই আগষ্ট দুর্ণাধ্যক্ষ 

আত্ম-সমর্পণে বাধ্য হইলেন । খায়রুদ্দীন তাহার সহিত শুরের স্ায় সম্মান- 

জনক ব্যবহার করায় তিনি বিশ্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন। 
ইতোমধ্যে আফ্রিকায় বার্ধারোসার সহকন্মর্ণর! নিম্্বা! ছিলেন ন1। 

দ্রাগুত গ্রীক দ্বীপপুঞ্জ ও আদ্রিয়াত্িকের উপকূল উৎসন্ন করা দিলেন । 
বছ ভেনিসীন্ব জাহাজ তাহার হাতে ধর! পড়িল। শেষে তিনি ত্রিশ খান! 

জাহাজ লইয়া! কর্সিকা আক্রমণ করিলেন। কিন্তু সার্দিনিয়ার উপকূলে 

খসিয়া নিশ্চিন্ত মনে লুন্টিত দ্রব্য ভাগ করার সময় ডোরিয়ার ভ্রাতুন্ুত্ 
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জিয়ানেটিনোর হাতে ধর] পড়িলেন (১৫৪০)। হাসান, সালেহ» জিনান 

ও অন্তান্ত বোঘ্েটে-সর্দারের লুঠনে বাতিব্যস্ত হইয়া স্পেন, ইন্ভালী ও 

দ্বীপাবলীর লোকে বার্বারোসার স্তায় এত ভদ্র বোম্বেটিযার জন্য আক্ষেপ 
করিতে লাগিল । এই উপদ্রবে বিরক্ত হইয়া চাল্স ৫০০ জাহাজে 

১২০০০ নাবিক এবং স্পেন, সিসিলী, জার্মানী ও ইতালী হইতে ২৪০০০ 

উতরুষ্ট সৈন্ত লইয়া ১৫৪১ খৃষ্টাব্ধের অক্টোবরে “বোন্ধেটিরাদের বাসা? 
ভাঙ্গিতে যাত্রা করিলেন । কিন্তু আল্জিয়াসে”পৌছিলে ভীষণ ঝড়ে পড়িয়া 

তীহার দেড় শত জাহাজ ডুবিয়া গেল। ৮০০ সৈল্ত ব্যতীত ৩০ উচ্চ- 

পদস্থ কর্মচারী সমুদ্রে নিমগ্ন বা সুরদের হাতে নিহত হইল। ঘাড়ের 

শত্রু বাঘে মারিল॥ প্রায় বিনা চেষ্টায় আফ্রিকায় সোলতাঁনের প্রতৃত্ব 

রক্ষা পাইল । 

১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম ফ্রান্সিদ্ চাল্সের বিরুদ্ধে তুরক্ষের সহিত এক 
সন্ধি করিলেন । শর্তানুসারে বার্বারোসা দেড় শত জাহাজ লইর। ফ্রান্সে 

চলিলেন। পথিমধ্যে তিনি রেজিও দগ্ধ করিয়া শাসনকর্তার কন্তাকে 

ধরিয়া লইয়া গেলেন । জুলাই মাসে লিয়ন্ন্ উপসাগরে প্রবেশ করিলে 

ফরাশী নৌ-সেনাপতি এহিয়োনের ডিউক তীহাকে মহাসমাদবে 

অভ্যর্থনা করিলেন । মোসলমানের সহিত শিত্রতা করায় সমগ্র খুষ্টান- 

জগত ফ্রান্সিস্কে ধিকার দিতে লাগিল। কাজেই তাহার মনোভাবের 

পরিবর্তন ঘটিল। ক্রোধে বার্বারোস! দাঁড়ি ছি'ড়িয়া ফেপিলেন। তাহার 

সম্মান রক্ষার জন্ত জ্রান্িস নাইস. আক্রমণের অনুমতি দ্িলেন। নগর 

শীঘ্রই তাহার হাতে আসিল, কিন্তু দ্র্গ আত্মরক্ষা করিতে লাগিল । ফ্রান্সের 

নিকট হইতে তিনি আশানুরূপ সাহাব্য পাইলেন না। ক্রটীপুর্ণ ব্যবস্থার 
জন্য তিনি ফরাসী কর্্মচারিগণকে তীব্র তির্ফার করিলেন। তাহাদিগকে 
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'বিনীতভাবে তাহা কান পাঁতিয়া শুনিতে হইল । শেষে ডিউকের সনির্বন্ধ 

অনুরোধ ও ক্ষম! প্রার্থনায় তাহার রাগ পড়িল। এদিকে চাল্প মুক্তি- 

সেনা লইয়া! নিকটবর্তী হওরায় তিনি অবরোধ উঠাইয়! তুলুনে চলিয়া 
গেলেন। তাহার খরচ যোগাইতে বোগাইতে ফ্রান্সের কোষাগার দেউলিয়া 

হওয়ার উপ্ক্রম হইল। শেষে ফ্রান্সিস তাঁহাকে বিদায় দিলেন। কিন্তু 

বার্বারোস! বস্ফোরাসে প্রত্যাবর্তন পর্য্যন্ত সমস্ত সৈম্ত ও নাবিকের বেতন 

এবং রসদ্বপত্র আদার করিয়া তবে ফ্রান্স ভাগ করিলেন । ফান্সিস্ 

তাহার হাতে ৪০০ মোসলমাঁন বন্দী ছাড়িগা দিতেও বাধ্য হইলেন। 

ইতঃপুর্কেই সালেহ রইস ও অন্যান্য সর্দারের হাতে স্পেনের উপকূল 
সুষ্ঠিত হয়। বান্বারোৌসা নিদে ইতালীর উপকূল লুগ্ঠন করিয়! 

কনষ্টার্টিনোপলে ফিরিয়া আনিলেন। 
ছুই বৎসর পবে ১৫৪শখগান্দের জুলাই মাসে প্রায় নব্বই বৎসর 

বসে তীহার মৃত্রা হইল । এই সাহসী, বিজ্ঞ 'ও বহুদর্শা প্রচণ্ড যোদ্ধা 
সে যুগের সর্ধপ্রনান সামুদ্রিক ক"প্তান।* দ্রীর্ঘকাল পরেও তুর্ক নাবিকেরা 

বেশিকতাশে তাহার কবরের নিকট দোরা না করিয়া ও তাহার সম্মানার্থ 

কামান ন! দাগাইয়া কনষ্টান্টিনোপল ত্যাগ করিত না। 

বার্বারোসা মরিলেন ; কিন্ত তিনি 'অনেক সুষোগা শিষ্য ও সহচর 

রাখিয়া গেলেন। তিনি ভেনিস ধ্বংস করিবেন বলিরা ভয় দেখাইলে 

ডোবিয়া তিন হাজার পাও মুক্তি-পণ লইয়া! ১৫৪৩ খুষ্ঠান্দে দ্রাগুতকে 
ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। দ্রাগুত শরীপ্বই মাণ্টার নাইটদের এক খান! 

ক* “৬91010005, 59615005130, 08110105 10 20001, 00195969125 
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জাহাজ লুন করিয়া ৭০০০০ ডূকাঁট আদায় করিলেন । জাবণ ছিল 

তাহার আড্ডা । ইহাই পুরা-কাহিনীর 1200 ০ 19605-686915 বা 

কুড়ের দেশ। এখান হইতে বাহির হইয়1 প্রতি গ্রাম্মকালে তিনি নেপল্স্ 

ও সিসিলীর উপকূল লুগন করিতেন। তীহার ভয়ে স্পেন ও ইতালীর 
মধ্যে কোন খুষ্টান জাহাজ যাতার়াত করিতে পারিত ন। 1 ভূ-মধ্য সাগরের 

তটবর্তাী দেশের লোকেবা তাহাকে প্রায় বার্ধারোসার স্যায়ই ভয় করিত। 
একে একে তিনি স্পেনীরদিগকে সুসা, ফাক্সা ও মেনোস্তির হইতে 

হাকাইয়া দ্বিলেন। খুষ্টান জগতের শ্রেষ্ঠ বীরের ১৩৯০ খৃষ্টাব্দে মাহ দিয়া 

ঘ্খলের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হন। ১৫৫০ খুষ্টাব্দে উহা বিনারক্তপাতে 

দ্রাগুতের হাতে আসিল । কিন্ধত্ই মাস দশর্দিন অবরোধের পর সে 

বৎসরই ডোরিয়! উহ পুনরধিকার করিয়া লইলেন । 

সোলায়মান দ্রাগুতের সাহান্যে ২০ খানা জাহাজ পাঠাইলেন । 

অবিলম্বে উহা খৃষ্টান উপকূল লুণ্ঠনে প্রবৃন্ত হইল । ডোরিক়] দ্রাণুতের 

প্শ্চাদ্ধাবন করির! জার্বার খাড়িতে তাহার সন্ধান পাইলেন। কিন্তু ধূর্ভ 

বোশ্েটে তাহাকে বোকা বানাইয়! ছাড়িলেন। তিনি একটা মৃন্মন 

প্রাচীর নিন্মাণ করিয়া ডোরিয়ার উপর কামান দাগিতে আরম্ভ করিলেন । 

এদ্দিকে দুই হাজার মজুরে এক রাত্রির মধ্যেই একটা খাল কাটিয়! ফেলিল। 

তিনি তাহার ক্ষুদ্র নৌ-বহর লইয়া দক্ষিণের সমুদ্রে সরিয়! পড়িলেন। 

প্রত্যুষে উঠিয়া শৃন্ত খাড়ি দ্েখিরা ডোরিয়া চোগ. রগড়াইতে লাগিলেন । 
পর বৎসর দ্রাগুত বার্বারোসার স্তায় তুর্ক নৌ-বাহিনীতে যোগদান 

করিলেন। সিনান পাশা তখন উহার প্রধান সেনাপতি । মেসিনা 

উপসাগরের তীর লুগন করিয়' তাঁহার! মাণ্টায় অবতরণ করিলেন । কিন্তু 

সম্ভবতঃ শক্রদের অবস্থান পরিদর্শনের সময় গুপ্ত আক্রমণে পরাজিত 
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হইয়া ও সেপ্ট, এঞ্জেলো দুর্গের দৃঢ়তা দর্শনে ভয় পাইয়া! জিনান পাশা 

দেশের অন্যন্তর-ভাগ লুণ্ঠন ও নিকটবর্তী গোজ! দ্বীপ অধিকার করিয়া 
মাফ্রিকায় চলিয়া গেলেন। ভীষণ অবরোধের পর ১৫ই আগগ্ট ত্রিপোলি 

তাহার হাতে আসিল। মাণ্টার নাইটেরা ছিলেন ইহার রক্ষী। সিনান 

চারি শত সৈম্তের অধিকাংশকে বন্দী করিয়। ্তাস্ব'লে লইয়া গেলেন। 

খৃষ্টানদের দুর্ভাগ্যের এখানেই শেষ হইল নাঁ। তুর্ক নৌ-বহর 
প্রতি বসর সিনান পাশা ও তাহার মৃত্যুর পর পিয়ালি পাশার অধীনে 

ইতালীয় সমুদ্রে হানা দিয়া এপুলিরা ও কেলাব্রিয়ার উপকূল লুন 

করিতে লাগিল। শিয়ালি পাশ! ওরাণ অধিকার করিয়া খ্যাতিলাভ 

করিলেন। সমুদ্রে তাহাদের সনুখীন হইতে না পারিয়া দক্ষিণ ইউ- 

রোপের রাজারা স্থল-যুদ্ধে ভ্রিপোলি পুনরধিকারের চেষ্টা পাইলেন। 
পোপ, স্পেন, জেনোয়া, ভেনিস, মাণ্ট|, সিসিলী ও নেপল্স হইতে 

এজন্য ছুই শত রণ-তরী সংগৃহীত হইল। ডন আলভারো ডি শ্তাঙড মিত্র- 

বাছিনীর সেনাপতি হইলেন। ডোঁরিরা নৌ-বছর চালাইবার ভার 

লইলেন। ভাগ্য প্রথম হইতেই তাহাদের বিরুদ্ধে দাড়াইল। পাঁচ বার 

তাহারা সমুদ্র-ধাত্রাী করিয়া প্রতিকূল বায়ুতে ফিরিয়া আসিলেন। 

অবশেষে ১৫৬০ খুষ্টান্বের ১০ই ফেব্রুরারী তাহারা আফ্রিকা যাত্রা! করি- 
লেন। জবর ও আমাশয়ে দুই হাজার সৈন্ভ প্রাণ বিসর্জন দিল। 

অবরোধ অসম্ভব দেখিয়া তাহার] জার্বার আঁসিয়] দুই মাসের পরিশ্রমে 

একটা ছুর্গ নির্মাণ করিলেন। 
এমন সময় সংবাদ আসিল, তুর্ক নৌ-বহুর গোজায় উপস্থিত । ইহাতেই 

ৃষ্টান বীরদের মনে মহা! আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। সকলেই তাড়াতাড়ি 
জাহাজে উঠিয়া পড়িল। কিন্তু সমস্ত জাহাজ খাঁড়ি পার না হইতেই 
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দ্রাগুত, ওসিয়ালি ও পিয়ালি পাশা খ্ুষ্টানদের ঘাড়ে পড়িলেন (১৪ই মে)। 
তাহাদের বিশ খান! দীড়-টানা ও সাতাশ খাঁনা সৈন্যবাহী জাহাজ বিনষ্ট 

হইল, সাত খানা দাড়-টান| জাহাজ তুর্কদের হাতে ধরা পড়িল; আঠার 

হাজার সৈহ্ত মৃত্যুবরণ করিল। এই অপমানে ডোরিয়ার হৃদয় ভাঙ্গিয়! 

পড়িল। ২৫শে নভেম্বর তিনি দ্রেহত্যাগ করিলেন । ডন আল্ভারে। 

ও অন্যান্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে বন্দী করিয়া ২৭শে সেপ্টেম্বর পিয়ালি 

পাশ! কনষ্টান্টিনোপলে ফিরিয়া আসিলেন । তাহাকে অভ্যর্থনা করার জন্য 

এক বিজয়-মিছিল বাহির হইল । সোঁলতান স্বয়ৎ নদীর ধারে প্রাসাদের 

ছাদের পার্শে আসির1 বিজরী কাপিতান পাশার প্রতি সম্মান দেখাইলেন । 

সোলায়মানের নৌ-বহৃর কেবল ভূ-মধ্য সাগরেই তীহার জয়-পতাকা 
উডটীয়মান করে নাই । তাহার নব-গঠিত সুয়েজ নৌ-বহর লোহিত 
সাগরে হান! দিয় স্দুট আদন অধিকার করে। প্রাচ্যের বাণিজ্য ও 

গরভৃত্ব বজায় রাখার জন্য ইহার গুরুত্ব এখন সকলেই স্বীকার করিয়' 

থাকেন। আদনে তুর্দের তর্গাদদির ধ্বংসাবশেষ অগ্যাপি দ্বেখিতে 

পাওয়া যার। আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারের উহার্দের নকৃশার বৈজ্ঞানিক 
কৌশলের উচ্চ গ্রশংসা করিয়া থাকেন । তাহাদের স্ুনিশ্মিত বিরাট 

ভাঁওজগুলির সংস্কার করিয়া ইংরেজেরা এখনও ব্যনহার করিয়া 

থাকে । পিন্ি রইস, সির্দি আলী এব অশীাতিবর্ষ বরস্ক বীর সোলায়মান 

পাশ] ও মুরাদের সহিত পর্তুগীজ ও দেশীর রাজাদের অনেক ঘোর যুদ্ধ 
হয়; তাহাদের বীরহ্বে আরব, পারস্ত ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম স্টপকুলে 

অনেক নগর 'ও জেল! পসোঁলারমানের দখলে আসে; কিন্ক ঝড়ে পি্ি 

আলীর নৌ-বহর বিনষ্ট হওয়ায় তিনি আর গুজরাটের পঞ্রুগীজদের সহি 
প্রতিযোগিতা করিতে না পারিয়া স্থলপথে কনষ্ান্টিনোপলে প্রত্যা বর্তন 

করেন। 



০সালাম্মহমাল ক্কাল্যলী 

মহামতি সোলায়মানের আমলে তুরক্ষ উন্নতির চরম শীমায় উপনীত 

হয়। তাহার মৃত্যুর পর ক্রীট 'ও সাইপ্রাস ব্যতীত অপর কোন স্থান 
স্থারিভাবে উহার অন্ততুক্তি হয় নাই; পরবর্তী কোন সোঁলতানই উহাকে 

এত শক্তিশালী, অর্থশালী ও সমুদ্ধিশালী কগিতে পারেন নাই। তাহার 

আমলে রোম, সাইরাঁকিউজ ও পার্সেপোলিস ব্যতীত বাইবেলোক্ত ও 

প্রাচীন যৃগের অমস্ত বিখ্যাত নগর তুরফ সাআাজোর অন্তভুক্ত ছিল? 

কার্থেজ, মেক্ষিম, টায়ার, পামীর!, নাইনেভ ও বাবিলন ওস্মানিয়া 

সোলতানকে কর যোগাইত; প্রসা, নাইদ্, স্মার্ণা, দেমাস্ক, এেন্স, 

ফিলিপি, আর্রিয়ানোপল, আলেকজান্দ্রিয়া, জেরুসালেম প্রভৃতি প্রাচীন 

এবং মক্কী, মদীনা, বাগাদ, বসোরা, কায়রো, আল্জিরার্স, বেলগ্রেদ্ প্রতি 

অপেক্ষাকৃত পরবন্তী কালের বিখ্যাত নগরাবলীর উপর তাহার হুকুম 

চলিত) নীল, জর্ডন, ওরোপ্টেস, তাইগ্রীস, ইউফেতিজ, তানায়স, হেব্রাস, 

দানিযূব, ইলিসাস ও বুরিস্কেনিস ওদ্মানিয়া সামাজযে জল বিতরণ 

করিত। কৃষ্ণ সাগর, মর্মর! সাগর, লোহিত সাগর ৪ ভূ-মপ্য সাগন তর্ক 

হ্রদে পরিণত হয়) ইদা, এখম্, পিনাই, হেমাঁস, তাটলাস, ককেসাস, 

আরারট, ওলিন্ফাস, কার্পেথিয়াম, পেণিওন, মাউণ্ট কার্ল, মাউণ্ট 

তারাস ও এক্রোকেরৌনিয়া গিবি-শৃঙ্গে তুর্ক গতাকা উড্ডীয়মান হইত .; 

জগতের বহু সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও সমুদ্ধ জনপদ লইয়া চল্লিশ সহস্র বর্গ 

মাইলেরও অবিক স্থান ব্যাপিয়! বিশাল তুর সায্রাজ্য অবস্থিত ছিল । 

সোলায়মান সমগ্র সাম্রাঙ্গ্কে একুশটা প্রদেশে ভাগ করেন। 

এগুলি আবার আড়াই শত সঞ্জকে বিভক্ত হয়। (১) রুমেলিয়া বা 
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ঘানিমুবের দক্ষিণস্থ রাজ্য ) প্রাচীন গ্রীস, থেস, মেসিভোনিয়া, এপিরাস, 

ইলিরিয়া, ডেলমেটিয়! ও মোসিরা ইহার অন্তভূক্ত ছিল। (২) গ্রীক। 
আফিপেলেগু ; কাপিতান পাশা ইহ! শাসন করিতেন । (৩) আল্জিয়াস” 

(৪) ত্রিপোলি, ৫৫) ওফেন বা পশ্চিম হাঙ্গেরীর বিজিত জনপদ, (৯) 

তেমেন্বর বা বান্নাত, ট্রান্সিলভানিয়! ও পুর্ব হাঙ্গেরী, (৭) আনা 
তোলিয়া বা এসিয় মাইনরের উত্তর-পশ্চিমাংশ ; প্রাচীন মিসিয়া, লিডিয়1, 

ক্যারিয়া, লিসিয়া, পিনিডিয়া, বিথিনিয়া ও প্যাফলাগোনিয়া এবং 

ফিজিয়! ও গ্যালাটিয়ার অধিকাংশ ইহার অন্তভূক্ত ছিল। (৮) কারামনিয়। 

প্রদেশ সিলিসিয়া ও লিকাওনিয়া, ক্যাপাডোসিয়ার অধিকাংশ এবং 

ফিজিয়া! ও গ্যালার্টিরার অবশিষ্ট অংশ লইয়া গঠিত হয়। (৯) রুম, 

সিবাস বা আমাসিরা; ক্যাপাড়োসিয়ার অবশিষ্ট অংশ ও প্রায় সমগ্র 

প্রাচীন পণ্টাস এই প্রদেশের অধীন ছিল। (১০) সৌলকদর মালাটিরা, 
স্তামোসেতা ও আল্বোস্তান নগর, নিকটবর্তী জেলাগুলি এবং মাউন্ট 
তারাসের পূর্বদিকম্থ গিরিসঙ্কটসমূহ লইয়া গঠিত হয়। (১১) ত্রেবিজন্দ 
(১২) দ্িয়ার বকর ( আন্মেনিয়ার অধিকাংশ ), 0১৩) ভান ( কুদ্দিম্তানের 

অধিকাংশ ), 0৪) আলেপ্পো (িরিয়া ), ১৫) দেমাস্ক ( পাঁলেস্তাইন ), 

(১৬) মিসর (১৭) মক্কা-মদীনা ও হেজাজ, (১৮) য়েমন ও আদন; পারস্য 

উপসাগর ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম উপকূলের অনেক স্থানও ইহার 

অন্তভূক্ত ছিল। (১৯) বাগদাদ, (২০) মোসেল ও (২১) বসোরা। 

এই একুশটা প্রদেশ ব্যতীত ওয়ালেচিয়া, মোলডেভিয়া, রাগুসা, 
অস্্ির়া ও ক্রিম তাতারী সোলতানের করদ রাজ্য ছিল। প্রথম দুইটা 

প্রদেশ হইতে তিনি অনেক টাক কর পাইতেন ; ক্রিম তাতারী তাহাকে 

বহু-সংখ্যক উৎকৃষ্ট সৈম্ত সরবরাহ করিত । 
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গ্রীক (৪০ লক্ষ), স্যাভ (৬৫ লক্ষ), রুমানিস্ (৪০ লক্ষ), 

আর্মেনিয়ান (২০৩০ লক্ষ), স্কিপেটার বা আলবেনিয়ান (১৫ লক্ষ), 
গিহুদী, কপ্ট, জার্মান, ম্যাগিয়ার, সিগানেস, ম্যারোনাইট, চ্যালডিয়ান, 

আরব, তাতার, কুর্দ, বার্বার, দুরুজ, তুর্কম্যান, মাম্ল্ক, পারসিক, 

ওস্মানিয়া তুর্ক প্রতি অন্ততঃ একুশটা বিভিন্ন জাতির সাড়ে চার ব 

পাঁচ কোটা লোক তুরফণ সাম্রাজ্যে বাস করিত | ইহার মধ্যে শেষ নয়টা 
জাতি মোসলমান; ঘিহুদী ও সিগানেস ব্যতীত অপর সকলেই নানা 

মতের খৃষ্টান ; তন্মধ্যে গ্রীক চার্চের লোক-সংখ্যাই অধিক। 

সোলায়মানের আমলে নিয়মিত সৈন্য-সংখ্যা পূর্ববাপেক্ষা দ্বিগুণ বুদ্ধি 

পায়। তাহাদের সংখা সর্বস্তদ্ধ আটচল্লিশ হাজার ও জেনিসেরিদের সংখ্যা 

বিশ হাজারে পরিণত হর । জেনিসেরিদের প্রতিই সোলতানের অর্বাপেক্ষা 

অধিক মনোযোগ ছিল। প্রবীণ, বযোবুদ্ধ ও আহত সৈম্তগণকে লইয়! 

তিনি একটা বিশেষ দল গঠন করেন । নিজে জেনিসেরিদের প্রথম দলে 

নাম লিখাইয়া সোলতান তাহাদের মর্ধযাদ। বাঁড়াইয়া দেন। বেতনের দিন 

তিনি স্বরং উপস্থিত থাকিয়া সেনাপতির নিকট হইতে সৈনিকের ন্ায় 

বেতন গ্রহণ করিতেন। সেনানিবাস পরিদর্শন কালে সর্দারের হাত 

হইতে এক পেয়ালা শরবং গ্রহণ করিয়! তিনি আর একদল জেনিসেরিকে 

সম্মানিত করেন । এই ঘটন। হইতে প্রত্যেক সোলতানের সিংহাসন।- 

রোহণ কালে জেনিসেরিদের আগার হাতে শরবৎ পান করা নির্দিষ্ট রীতি 

হইয়া ঈাড়ায়। 

এই সময় পাশ্চাত্য খৃষ্টান জগত সেনাবিভাগের উন্নতি সাধন করিলেও 
উর্ক সেনার! তখনও শিক্ষা, সংযম ও সাজসজ্জায়, সংখ্যায় ও কামান 

দাগিবার নিপুণতায় এবং ছৃর্গাদি নির্মাণের কৌশল ও সামরিক 
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'ইঞ্জিনিরারিৎ বিগ্ভার সমস্ত শাখায় তদ্দপেক্ষা' অনেক অধিক উন্নত ছিল। 
সোলায়মান তাহার সৈন্তদের শারীরিক ও নৈন্তিক মঙ্গলের জন্য যে যত্র 

গ্রহণ করিতেন, তাহার সহিত তীহার প্রতিদ্বন্দীদের অসহায় সৈন্যদের 

শোচনীয় দুর্ভাগ্যের কোন তুলনাই চলে না । কনষ্টার্টিনোপলস্থ অদ্রিয়া- 
দূত বাদ্বেকুইয়াস কয়েকটা অভিযানে তুর্ক বাহিনীর অনুগমন করেন। 

তিনি ওদ্মানিয়া শিবিরের সুশৃঙ্খল! ও পরিচ্ছন্নতা এব সৈম্যদের গান্তীর্য্য, 

মিতাচার ও জুয়া খেলায় অনাসক্তির সহিত সে যুগের থৃষ্টীন শিবিরের 
ভিতব-বাহিরের চেঁচামেচি, মাতলামি, কলহ, স্বেচ্ছাচারিতা 'ও অনিষ্টকর 

রেতশ্থলনের পার্থক্য দেখাইরা গিরাছেন। সৈন্যদের সুখ-স্থখিধার জন্য 

সোলারমান অনেক মঙ্গলকর নিরমের প্রবর্তন করেন ; তন্মপ্যে সাক্কা ব' 

ভিন্তিদল গঠন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ১ ইহার! ক্লান্ত ও আহত সৈন্- 

গণকে জল সরবরাহ করিবার জন্য প্রত্যেক অভিবান ও যুদ্ধক্ষেত্রে সৈশ্তদের 

অনুগমন করিত। বস্তূতঃ সোলার়মানের যুদ্ধযাত্রার বিবরণে ওস্মানিরা 

বাহিনীর স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্যের স্বন্দোবন্তের যে বিবরণ পাঁওরা যাঁর, এমন কি 

বর্তমান কালের সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ রসদ-সংগ্রাহক সেনাপতির পক্ষেও 

তদপেক্ষা কোন উৎকুষ্টতর ব্যবস্থার প্রস্তাব করা কঠিন । * 

সোলতান তাহার খাস্ মহাঁল হইতে পঞ্চাশ লক্ষ ডুকাট কর পাইতেন; 

ওশর, জিজ য়া এবং আবগাবী ও অন্তান্ত নিয়মিত শুক্ক হইতে ৪ বিশ, ত্রিশ 
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0010000155210-09109191 01100090611) 017065 10 90505 100])10৮৩- 

[721005 010 076 911217551091062170101610215007 091 000 2900 

00100010101) 200 00100101076 06012091) 5010101,--05152559, 

202. 
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সোলায়মান কানৃনী 

লক্ষ ডুকাট আমদানী হইত। রাগুসা, হাঙ্গেরী, ট্রান্সিলভানিয়া, মোল- 
ডেভিয়া ও ওয়ালেচিয়া তাহাকে অনেক টাকা রাজস্ব যোগাইত। দণ্ডিত 
কর্মচারীদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি হইতেও মোট? টাকা আয় হইত। বিপুল 

অর্থ হাতে পাওয়ায় সমসামরিক ভূপতিদের উপর প্রাধান্ত লাভে সোলায়- 

মানের চুড়ান্ত সুবিধা হয়। এই টাকা স্টায়-সঙ্গতভাবে সংগৃহীত এবং 
যুগপৎ বিজ্ঞতা ও বদান্ততার সহিত ব্যয়িত হইত । প্রজাদের কর-ভার 

লঘু ছিল। অদ্ধ শতাব্দীর মধ্যে মাত্র ছুই বার--বেলগ্রেদ ও রোডন্ অবরোধ 
এব মোহাক্সের যুদ্ধের বংসর তিনি জাতিধশ্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেকের 

নিকট হইতে সামান্য পরিমাণ চাদ1 আদায় করেন; তাহার দ্বিথ্বিজয়ের 

কলে প্রজাদের এই অকিঞ্চিকর ক্ষতির পুরণ হইয়া পরিণামে তাহারা 

অনেক লাভবান হয়। 

সোলারমান ওস্মানিয়া বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ কানূনী। তাহার উৎকৃষ্ট 

আইন প্রণয়নের ফলে শাসন-বিভাগের প্রত্যেক শাখারই উন্নতি হয় । 

তিনি অত্যন্ত যস্তের সহিত তুর্ক জারগীর-প্রথার শৃঙ্খলা বিধান করেন । 

দ্র-পত্তন (5013-117050090100 ) ইউরোপীর জায়গীর-প্রথার অভিশাপ । 

উহ! হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য সোলারমান এই কুরীতি একদম উঠাইয়া 

দেন। নিই পরিমাণ আয় না থাকিলে তিমারের অস্তিত্ব লোপ পাহত। 
তবে কমেকটা তিমার একত্র করিয়া একটা জিয়ামত গঠিত হইতে 

পারিত। কেবল জায়গীরদার একাধিক পুত্র রাখিয় যুদ্ধে নিহত হইলেই 

দিয়ামতকে ভাগ করা চলিত; নতুবা কোঁন অবস্থায়ই উহাকে ভাগ 
করিয়া তিমারে পরিণত করা বৈধ হইত না। অবশ্ত কয়েক জনে 

মিলিয়া এজমালিতে জায়গীর ভোগ করিতে পারিত। কিন্ত 
সোলতানের বিশেষ অনুমতি ভিন্ন উহা'ও ভাগ করা চলিত না। কেহই 
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তুরক্ষের ইতিহাস 

জায়গীর হস্তান্তর করিতে পারিত না; পুরুষ ওয়ারিস না থাকিলে তাহ 

সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইত। পুর্বে উজীর ও প্রার্দেশিক শাসন- 

কর্তারা নিজেদের এলাকার বাজেয়াপ্ত জায়গীর বন্দোবস্ত দিতে পারিতেন। 

সোলায়মান তাহাদের জিয়ামত বিলি করার অধিকার রহিত করিয়। 

দিলেন। এখন হইতে তাহাদের কেবল তিমার বন্দোবস্ত দেওয়ার ক্ষমত] 

রহিল। কিন্তু নৃতন জায়গীরদারকে কোন অবস্থায়ই দাতার বশ্যতা 

স্বীকার করিতে হইত নাঃ তাহাদের মধ্যে মালিক-রায়তের কোনই 

সম্বন্ধ থাকিত না। সিপাহী কেবল সোলতানকেই মালিক বলিয়া মানি- 

তেন; তুর্ক জায়গীর-প্রথায় কোন মধ্যন্বত্ববিশিষ্ট লোকের স্থান ছিল না । 

সোলায়মান যাহা দূর করিয়া যান, পশ্চিম ইউরোপের জারগীর-প্রথায় 

উহার প্রত্যেকটা কুনীতিই বিদ্মান ছিল। তাহার ফলে মধ্যযুগের 
খৃষ্টান জগতে কিরূপ অশান্তির স্থষ্টি হয়, ইতিহাস-পাঠকমাত্রই তাহা 
অবগত আছেন। এই কুফল দমনের পক্ষে বিখ্যাত তুর্ক ভূপতির 

আইনাবশী বে কত প্রশংসনীয়র্ূপে উপবোগী, তাহ1 সহজেই অনুমেয় । 

সোলারমানের আমলে তুরফ্ষ সাআাজ্যে ৩১৯২টা জিরামত ও ৫*১৬০টা 

তিমার ছিল। আর নিপ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের অধিক ন! হইলে জায়গীরদার 

স্বয়, প্রয়োজনান্ুযায়ী বিনা বেতনে প্রভুর সঙ্গে যুদ্ধে গমন করিতেন 4 

আয় এ্রনিপ্বিষ্ট পরিমাণ অর্থের যততগুণ অধিক হুইত, তাহাকে যুদ্ধকালে 

ততটী অবৈতনিক সৈম্ত বোগাইতে হইত। সোলারমান তাহার সাম্রাজ্যের 

জায়গীর হইতে দেড় লক্ষ অশ্বারোহী পাইতেন। এততদ্্যতীত দলে দলে 

আকিঞ্জি, আজব ও ক্রিমিগ্নার খাঁদের প্রেরিত অশ্বারোহীরা আসিয়। 

তাহার দল পুষ্ট করিত। 
সামরিক শক্তির যন্ত্র ছিসাবে উহার কার্যকারিত৷ বুদ্ধি করার জন্ক 
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সোলায়মান কানুমী 

তুর্ক জায়গীর-প্রথার সংস্কার সাধনের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল রায়ত 

লিপাহীদের ভূমি কর্ষণ করিত, তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য মহামতি 

সোলতান যে চেষ্টা কবেন, তাহাই রাঁজ। হিসাবে তাহার প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্বের 

দৃঢ়তম প্রমাণ । তাহার 'কানুন-ই-রায়া+ বা রায়তী আইনে তিনি প্রজাদের 

দেয় খাজান! প্রভৃতি নির্দিষ্ট করিয়া দেন। নিয়মিত কর দিলে তিনি 

জমিতে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিয়া লন। তাহাতে সিপাহীর কখনও 

কোন প্রকৃত স্বত্ব ছিল না; তিনি গ্রজাকে বলপুর্বক উচ্ছেদ করিতে 

পারিতেন না 3 বরং প্রজা ইচ্ছা করিলে অন্াত্র চলিয়া! যাইতে পারিত ; 

তাহাতে লিপাহীর বাধ! দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না । গ্রামে তাহার খাস- 

খামার বা ঘর-বাড়ী থাকিত না; প্রজাদের বিচাবের ক্ষমতাও তাহার 

ছিলনা । যে সকল ইংরেজ আধুনিক কপী-হোল্ডার (এক প্রকার 
প্রজা ) ও মধ্য-যুগের ভূ-দাসের অবস্থার পার্থক্য তলাইয়৷ দখিয়াছেন, 

স্বিজ্ঞ সোলারমানের উন্নত অইন যে প্রজাদের পক্ষে কত বড় বর ছিল, 

তাহারা তাহা বেশ বুঝিতে পারিবেন। বিখ্যাত তুক ব্যবস্থাদাতা 

ছিলেন অত্যন্ত অকপট ভক্ত মোসলমান, অথচ তাহার অধিকাংশ প্রজাই 

ছিল খৃষ্টান; এই পার্থক্যের কথাম্মরণ করিলে শ্বীকার করিতেই হইবে 
যে, সমসাময়িক কোঁন রাজাই ষোড়শ শতাব্দীর অেষ্ট তুর্ক সোলতানের 

হায় প্রশংসা লাভের উপযুক্ত নহেন। সমগ্র ৃষ্টান জগতে তখন ক্যাথ- 

লিক ও প্রটেষ্টাপ্টদের মধ্যে যে অবিচার ও অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইত, 

তাহা বাস্তবিকই শোকাবহ । * 
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তুর্ক সীমান্তের নিকটবর্তী দেশের অধিবাসীরা নিজেদের গৃহার্ি 
ছাড়িয়া সোলতানের রাজ্যে পলাইয়! যাওয়ার জন্য অধীর থাকিত। 

সোলায়মানের সমসাময়িক জনৈক খুষ্টান লেখক (লিয়ন ক্ল্যাভিয়াঁস )' 

বলেন, “তুরক্ষে প্রজাদিগকে ওশর ব্যতীত অপর কোন বিরক্তিজনক 

কর দিতে হইত না; তজ্জন্য দলে দলে হাঙ্গেরীর গ্রামবাসীকে তাহাদের 

কুটারে আগুন লাগাইরা স্ত্রী-পুত্রাদি, গো-মহিষ ও ব্যবসায়ের যন্থপাতি 
লইয়! পলাইয়! যাইতে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি ।” স্তাণ্ডিজ্ লিখিয়াছেন, 

সপ্তবশ শতাব্দীর প্রথমেও মোরিয়ার লোকেরা ভেনিসীয় শাসন হইতে 

তুর্ক শাসনে ফিরিয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। ক্রিমিয় 

রুষিরার অধীন হইলে তথাকার অধিবাসীর1 এই প্রভু-পরিবন্তনে কত যে 

ছুঃখিত হয়, ডাক্তার ক্লার্কের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠে তাহা জানিতে পার! 

যার। ন্বজাতীর ও শ্বদেশীয়দের শাসনে খৃষ্টান জগতের ভূ-দাসদের 

অবস্থার তুলনায় তুর্ক প্রভূদের অধীনে খৃষ্টান প্রক্গার্দের অবস্থা! বে কত 

উন্নত ছিল, এই সকল বাস্তব ঘটন। তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ।+ অথচ এই 
পপ সপ 
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সৌলায়মান কানূনী 

তুর্ক শাসনকেই অত্যাচারী বলিয়! চিত্রিত করিতে কত লোকই না! আহার- 

নিদ্রা ভূলির। যান! স্বার্থ এমনি বালাই । 

আইন ও শাসন বিভাগের প্রধান শাখা ব্যতীত মহামতি সোলতান 

শান্তিরক্ষা আইন, ফৌজদারী আইন এবং শিষ্টাচার সম্বন্ধীর আইনেরও 

সংস্কার সাধন করেন । পূর্বে যে সকল অপরাধে প্রাণদণ্ড ও অঙ্গহানি 

হইত, তিনি তাহাদের সংখ্যা কমাইগা দেন; তজ্জগ্ত তিনি আধুনিক 

বিধিবিৎদের গ্রশসা পাইবার অধিকারী । দ্রব্যাদির মুল্য ও বেতন 

নিয়ন্্ণ এবং খাগ্যদ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্ররের নিয়ম সম্বন্ধেও তিনি আইন- 

প্রণয়ন করেন । তাহার আমলে কেহ অপরের বদনাম করিলে তজ্জন্ 

তাহাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইত | মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে, দ্লীলপত্রাদি জাল 

করিলে ও জালমুদ্রা চালাইলে তাহার দক্ষিণ হস্ত কাটা যাইত; কেহ শত- 

করা বাধিক এগার টাকার অধিক সুত্ব গ্রহণ করিতে পারিত ন।; রমজানের 

রোজা বাদ দিলে বা এক সঙ্গে তিন বেল! নামাজ না পড়িলে তাহার 

জরিমানা হইত; ভারবাহী পশ্থর প্রতি সদয় ব্যবহার করার জন্য সকলের 

উপরই আবেশ ছিল। 

বৈদেশিক বণিকেরা সোলায়মান কানৃনীর রাজ্যে বেৰপ উদ্দার ও 

সদাশয় ব্যবহার পাইতেন, তজ্জন্ত তিনি সর্বোচ্চ প্রশংসা লাভের 

অধিকারী । সোলতান তাহাদের ধনপ্রাণ রক্ষার পূর্ণ দারিত্ব গ্রহণ 

করিতেন। তাহার! স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্মকর্ম করিতে ও স্বস্থব 

আইন|£্্বারী চলিতে পারিতেন; তাহাদেরই স্বজাতীঘ কর্মচারীর! 

াহাদের বিচার করিতেন । তাহাদিগকে পণ্য-দ্রব্যের জন্ত নামঘাত্র 

মাণুল দিতে হইত ; তুরক্ষে কখনও রক্ষণ ও প্রতিরোধক শুন্কের বালাই 

ছিল ন|। ১৮৩২ খষ্টাবের এক খানা বিখ্যাত সরকারী দলীলে ইহার 
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তুরক্ষের ইতিহাঁস 

বিস্তু-ত বিবরণ পাওয়া যায়। ইহা প্রকৃত উচ্চ আতিণেয়তা, ছুর্বলের দান 

নহে। ১৫৩৫ খুষ্টাবে ফ্রান্সিসের সহিত সোলারমানের যে সন্ধি হয়,। 

তাহাতেও অনুরূপ শর্তের উল্লেখ আছে। তখন তুর্কেরাই ছিল ইউরোপের 

সম্পূর্ণ প্রবল শক্তি। সবল, ছুূর্বল সর্বাবস্থায়ই তাহারা বৈদেশিকর্দিগকে 

সমান স্ুখিধা দ্িত। তুরক্ষে পদার্পণ করা মাত্রই তাহাদের নাম হইত 

মুসাফির (পধ্যট ক); সর্বত্রই তাহারা অতিথির ন্যায় মহ! সমাদরে অভ্যথিত 

হইতেন। একমাত্র ওস্মানিয়। সাম্রাজ্য ভিন্ন আর কোথাও বৈদেশিকের! 

এরূপ উন্নত উদার ব্যবহারের প্রত্যাশ! করিতে পারিতেন না। বস্তুতঃ 

যে অবাধ বাণিজ্য বর্তমান ইউরোপের সর্বাপেক্ষা আকুল কামনার ধন, 

সাড়ে তিন শত বৎসর পুর্বে ওসমানিরা সোলতানের প্রজ্ঞ! ও বদাগ্যতা 

বলে তাহাই কাধ্যে পরিণত করিয়া! যান ।* 

তুরক্কে ওলেমার প্রভাব ও জাতীয় শিক্ষার স্ু-ব্যবস্থার কথা ইতঃপুর্ব্রেই 
বণিত হইয়াছে । সোলায়মানের বদাহতাঁর অনেক স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত 

হয়। তিনি শিক্ষা-প্রথার অনেক উন্নতি সাধন করেন। আলেম-সমাজ 

তাঁহার নিকট চিরখণী; বিগ্ভার প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্ত তিনি 

তাহাদের ভূ-সম্পন্তি মৌরসী মোকর'রী স্বত্বে লাখেরাজ করিয়া দেন। 
এতদ্বতীত কোন অবস্থায়ই উহ৷ বাজেয়াপ্ত হইতে পারিত না! । অগ্তাপি 

আর কোথাও বিগ্ভার এত অন্রপম সমাদর দেখা যায় না। এই অপূর্ব 
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সোলায়মান কানূনী 

আইনের বলে তুরক্ষে কেবল বিদ্বান ও আইনজ্ঞেরাই পুত্র-পৌভ্রা্ি 
ওয়ারিসান ক্রমে অর্থ সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারিতেন। কাজেই 
তাহাদিগকেই তুরফ্ের একমাত্র 'মভিজাত বল! যাইতে পারে । পশ্চিম 

ইউরোপের যে সকল রাজ! অতি-আকাজ্ষিত “অগন্তাদ” উপাধি লাভ 

করিয়া গিরাছেন, সোলায়মান তাহাদেরই স্তায় বিদ্বানের সদাশয় ও সুক্ষ- 

দৃষ্টি মুরুববী ছিলেন। তাহার নিজের লেখা তুর্ক সাহিত্যে সম্মানিত 

স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাঁহার কবিত| ভাবের উচ্চতা ও প্রকাশ- 
ভঙ্গীর নিভূলতার জন্য বিখ্যাত। তাহার রোজ-নামা গবেষণাঁকারীর 

পক্ষে অমুল্য সম্পদ) ইহাছে তিনি প্রতি দিনের প্রধান ঘটনাগুলি 

লিখিয়| রাখিতেন। এগুলিতে তাহার কর্তব্য-পরায়ণতা, শ্রমশীলত! এবং 

বিশাল সাব্রাঙ্যের শাসন ও সামরিক বিভাগের প্রতি নিয়মিতভাবে তাহার 

অক্রান্ত ব্যক্তিগত মনোযোগ প্রভৃতি যে সকল গুণের পরিচয় পাঁওয়। যায়, 

গেগুলি সফলকাম গ্রন্থকারের কৃতিত্ব অপেক্ষাও রাজার পক্ষে অনেক 

অধিক মৃল্যবান। 

'তুরক্ষের অগন্তাস+ সোলায়মানের আমলে যে সকল কবি, ভৌগোলিক, 

প্রতিহাসিক এবং আইন ও বিজ্ঞান লেখকের অভ্যুদয় হয়, তাহাদের 

পরিচয় দেওয়! এখানে সম্ভবপর নহে.। ছুই এক জনের অবদান সম্বন্ধে 

একটু আভাসমাত্র দেওয়া যাইতে পারে। যে অবস্থায় বার্বারোসার প্রথম 

জীবন অতিবাহিত হয়, তাহাতে তাহার পক্ষে 'তুরঞ্চের রালে? না! হওয়ারই 

কথ! । কিন্তু আশ্চর্ষেযের বিষর, তিনি তাহার সঞ্চিত অর্থ প্রধানতঃ একটা 

কলেজ প্রতিষ্ঠায়ই ব্যয় করেন। সোলায়মানের আমলে সর্ব-সাধারণের 

মধ্যে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের য়েকত ব্যাপক আদর ছিল, ইহা! তাহার 
উজ্জল গ্রমাণ। পিরি রইস. ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে ঈজিয়ান ও ভূ-মধ্য 
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তুরক্ষের ইতিহাস 

সাগরের বন্দর, উৎকৃষ্ট অবতরণ-স্থান এবং আত ও উহাদের পরিমাপ 

সম্বন্ধে দুই খানা ভৌগোলিক গ্রন্থ রচনী করেন। সিদ্দি আলী একাধারে 

নাবিক, কবি, ভৌগোলিক ও গণিতবিদ । গুজরাট হইতে স্থল-পথে 

কনষ্টান্টিনোপল ভ্রমণের বিবরণ লইয়া তিনি এক খানি পুস্তক প্রণয়ন 

করেন । অঙ্কশান্ত্র ও নৌ-বিষ্তা সম্বন্ধেও তিনি কয়েক খানা পুস্তক লেখেন। 

সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আরবী ও পার্সী প্রামাণিক লেখকদের গ্রন্থাবলী অবলম্বনে 

লিখিত তাহার “মৌহিত+ পুস্তকের এক খান! মাত্র এখন নেপল্সে বর্তমান 

আছে। ভূমধ্য সাগর সম্বন্ধে পিরি রইসের বই খানা বাপিন ও 

ড্রেনডেনের রাজকীয় লাইব্রেরী এবং ভাটিকান ও বোলোগ্নায় পাওয়া যায়। 

সোলায়মানের আমলে কাফফা।, কুনিয়া, বাগদাদ, দেমাস্ক ও অন্যান্য নগরে 

যে সকল মনোরম জাঁকাল অট্রালিক! নিশ্সিত হয়, তাহাই তাহার স্থুকুচি 

ও আভম্বরের অভ্রান্ত সাক্ষ্য । নিজের খাস. তহবিলের অর্থে তিনি 

অনেক মস্জেদ নির্মাণ বা পুন:-প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার বহু-সংখ্যক 
পুর্ভ-কার্যে প্রঞামগ্ডলীর মহোপকার সাধিত হর; তন্মধ্যে শেকমেদজির 

সেতু, কনষ্টান্টিনোপলের বিরাট পয়ঃপ্রণালী ও মক্কায় পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত 
পয়ঃ-প্রণালী গুলি সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় কীর্তি । কনষ্টান্টিনোপলে তিনি 

যেসকল মহাড়ঘ্বর সৌধ নির্মাণ করেন, তাহা জাষ্টিনিয়ানের .কথা 

স্মরণ করাইয়! দেয়। কিন্তু স্থাপত্য ও ব্যবস্থাপন্ ভিন্ন আর কোন বিষয়ে 

তাহাদের তুলনা করিলে সোলায়মানের অপমান করা হুয়। মোহাক্স্- 

বিজেতার সাহস ও সদাশয়তার সহিত সেই অযোগা রোমান সম্রাটের 

ভীরুত! ও হীনতার সামঞ্জস্য বিধান একেবারেই অসম্ভব |* 
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সোলায়মান কানৃনী 
জগতে কেহই নির্দোষ নহে; সোলায়মানের চরিত্র দোষমুক্ত ছিল না। 

একাধিক নিষ্টটরতা ও অবিচারের জন্ত তাহার নাম কলঙ্কিত। উত্রাহীম 

নামক এক নাবিকের পুত্রকে দাঁসত্ব হইতে মুক্ত করিম! তিনি ১৫২৩ 

খষ্টাবে তাহাকে উজ্ীর আজম নিষুক্ত করেন; তাহাদের মধ্যে এতই 
গভীর ভালবাসা ছিল যে, সোলতান নৃন উজীরের সহিত তাহার ভগিনীর 
বিবাহ দেন? কিন্তু তাহার ক্ষমতা-নুদ্ধিতে ভীত হইয়া! ১৫৩৬ খানে 

তিনি তাহাকে গলা টিপিয়া মারার ব্যবস্থ। করেন। * এজন্য ভীহাঁকে 
আমরণ অনুতাপ করিতে হয়। তথাপি তিনি ধেভাঁবে ভ্ঞাতি-হত্যায় 

লিপ্ত হন, তাহার তুলনায় ইহা! অকিঞ্চিংকর | রোড স্ অধিকার করিলে 

দুভর্ণগ্য শাহজাদা জম্শেদের পুত্র তীছার হস্তে পতিত হন; তাহার 

আদেশে তাহাকে সপরিবারে হত্যা কৰা হয়। এমন কি তিনি পুত্র- 

হারও কুষ্টিত হন নাই। বোল্সাঁলানা! নামক এক রুণীয় ক্রীতদাসীর 

সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সোলতান তাহাকে বিবাহ করেন । তুর্কেবা 

তাহাকে খুরমি বা আনন্দময়ী বলিয়া থাকে। শীঘ্রই তিনি স্বামীকে 

একেবারে বশীভূত করিয়া ফেলেন । রুস্তম পাশার সহিত তাহার এক কন্তার 

বিবাহ হয়; তাহার প্রভাবে সোলতাঁন প্রথমে তাহাকে দিরার বকরের 

বেগলার ৰেগ, পরে দ্বিতীয় উজীর ও শেষে উ্গীর আজম নিযুক্ত করেন। 

অ-সাঁমরিক বিভাগেৰ উচ্চতম পদ্ব গুলি অযেগা ও হীন-চরিত্র লোকদের 
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* বিস্তৃত বিবরণের জন্য মোম্লেম-কীন্তি, ৩য় খণ্ড, ৯৭ পৃষ্টা দরষব্য। 
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তুরক্ষের ইতিহাস 

নিকট বিক্রয় করার কু-নিয়ম প্রচলনের জন্য তিনিই দায়ী; সোলায়মান ও 

সদ্াশয়তার সীম। ছাড়াইয়! তাঁহাকে বিপুল সম্পত্তি উপহার দেন।। 

এমন কি প্রচলিত আইনের বর্-খেলাফ করিয়া এই ধন-সম্পত্তি জামাতার 

পরিবারে কায়েমী করিয়া দ্রিতেও তিনি কুষ্ঠিত হন নাই ! 
পরী ও জামাতা কাহারও ন্তায়ান্তার জ্ঞান ছিল না; তাহাদের 

প্ররোচনায় পড়ি! তিনি যে ঘ্বণিত হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হন, তাহা তাহার 

চরিত্রের দূরপনেয় কলঙ্ক । পিতা অপেক্ষাও জ্যেট শাহজাদা! মোস্তফার 
যোগ্যতা অধিক ছিল। খুরম দেখিলেন, তিনি বাঁচিয়া থাকিলে তাহার 

নিজ পুত্র সেলিমের রাজ্য লাভের কোনই আশা নাই। কাজেই তিনি 

জামাতার সহযোগিতার মোস্তফার বিরুদ্ধে বুদ্ধ সোলতানের মন বিষাক্ত 

করিয়া তুলিলেন। শাহজাদা যেরূপ জন-প্রির, তাহাতে ভীম সেলিখের 

হা পিতাকে পদচ্যুত কর! তাহার পক্ষে কিছুতেই অসম্ভব ও অস্বাভাবিক 
নহে, ক্রমে সোলতানের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গেল। শেখে 

মোস্তফা তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন বলিয়া শ্বাশুড়ী-জামাতা 

তাহার বিশ্বাস জন্মাইয়া! দিলেন। কাজেই হুর্ভাগ্য শাহ জাদাঁকে রাজ- 

রোষে অকালে প্রাণ বিসঙ্জন দিতে হইল (€১৫৫৩)। এই শোচনীর 

সংবাদে ব্যণিত হইয়া সৈশ্টেরা রুস্তমের পদচ্যুতি দ্বাবী করিয়া বষিল। 

সোলতান তাহাকে অপশ্ৃত করিয়! হাঙ্গেরী-যুদ্ধের বিখ্যাত বীর আহ মদ 

পাশাকে শূন্য পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ছুই বৎসর পরে বাজে 

অভিযোগে তাহারও প্রাণদণ্ড হইল; আরও কয়েক জন উচ্চ-পদ্দগ্থ রাঁজ- 

কন্মচারীও এভাবে নিহত হন। 

আহমদের প্রাণদণ্ডের পর রুস্তম আবার প্রধান মন্ত্রী হইলেন। 

১৫৫৮ থু ্টাবে খুর'মের মৃত্যু হইলে তাহার ছুই পুর সেলিম ও বায়েজিদের 

১৮৩ 



সোলায়মান কানূনী 

মদ্যে ভীষণ গ্রতিন্দিতা আরন্ত হইল । সেলিম ভর ও মগ্যপ বশির! লোকে 

তাহাকে ঘুণা করিত; পক্ষান্তরে শাসন ও সামরিক বিভ।গে বারেজিদের 

যথেষ্ট যোগ্যতা ছিল। কিন্ত সোলতাঁন তাঁহাকে আবৈধ সন্তান বলির! 

মনে করিতেন। তাহার শিক্ষক লালা মোস্তফা পাশ গোপনে সেলিমের 

পক্ষভক্ষ ছিলেন। তাহার প্ররোচনান্ন পড়ির। শাহজাদা বিদ্রোহী 

5ইলেন; কিন্তু কুনিয়ার যুদ্ধে (১৫৫৯) পরাছিত হঃয়া ঢারি পুত্র সহ 

পারস্তে পলাইয়া গেলেন। শাহ্ তহ মাম্প, গ্রথমে তাহাদের সাদর অভ্যর্থনা 

করিলেও শেষে বিশ্বাসঘাতকত। করির। তাহাদিগকে সেগিগ-প্রেরিত 

ঘাতকের হস্তে অর্পণ করিলেন। নিছ্ের প্রতিভান্ন তুর্ক সাম্রাজ্যকে 

উন্নতির চরম লীমার উন্নীত করিরা দিনা সোলারমান নিজের 

অবিবেচনায় নিজেই আবার উহার ধ্বংসের পণ প্রশস্ত করিঘা গেলেন। 

এরিয়ান যে নীতিতে আলেকজাগ্ারের চরিত্র মঙ্কণ কনেন, তাহারই 

ভন্ুকরণে ফন হেমার ন্ভায়হ; বলেন, মহামতি সোলারমানের চরিত্র 

সমালোচনার সমর আমাদিগকে কেবল তাহার নিন্দনীয় কার্য্ের গ্রতি 

দষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে চলিবে না) বরং তিনি যে সকল উজ্জল 1৪ মহৎ 

গুণে বিভূষিত ছিলেন, তাহাও ম্মবণ করিতে হইবে । মান্গুষ হিসাবে 

তিনি অকপট, সব-চিন্ত ও ইন্দ্ির্পবারণতা-মুক্র ছিলেন; তাহার 

রাজোচিত সাঁহস, সামরিক প্রতিভা, উন্নত ও দুঃসাহসিক প্রকৃতি, মুক্ত- 

হস্তে শিল্-সাহিত্যে উৎসাহ দান, শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহ, সম্পূর্ণ পরমত- 

সহিষ্টুতার সহিত কঠোরভাবে ধর্ম-কর্তব্য প্রতিপালন, বিরাট দিগ্থিজয 

এবং প্রজাবর্গের সুশাসনের জন্য বিজ্ঞোচিত ব্যাপক আইন প্রণয়নের কথ। 

মনে করিলে মামাদিগকে হ্বীকার করিতেই হইবে বে, শ্রেষ্ঠ নরপতি বলিয়া! 

রাবী করার তাহার অকাট্য অধিকার আছে। 



হ্লালা-্লক্মান্লে্ল হি 

১৫৬৬ খৃষ্টান্সের সেপ্টেম্বর মাস । মহামতি, মহামহ্মান্বিত, সাহেব-ই- 

কিরাণ, দিগ্বিজয়ী সোলতান সোলায়মান কানৃনীর মৃতদেহ গন্ধ"দ্রব্য চ্চিত 

হইয়] তানু-মধ্যে পড়িয়া রহিল। এক দিকে শাহজাদ! সেলিমের নিকট 

এই দুঃসংবাদ জানাইবার জন্ত দ্রুতপদে দূত ছুটিল, অন্য দিকে তুর্কেরা 
দর্গ অধিকারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। উজীর আজম, 

সকোলি প্রভুর মৃত্যু-সংবাদ্ধ গোপন রাখার এমন সুব্যবস্থা করিলেন যে, 

কয়েক জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ব্যতীত আর কেহ তাহা ঘুণাক্ষরেও 

জানিতে পারিল না। সৈন্তেরা শুনিল, সোলতাঁন বাত-রোগে অচল 

হইয়া পড়িয়া র্হিয়াছেন । সকোলি স্তঁকৌশলে তাহার নাম জাল করিয়া 
ফর্মান জারি করিতে লাগিলেন। সাত সপ্তাহ পর্য্যন্ত দেড় লক্ষ সৈম্ঠ 

মৃত ভূপতির নামে নূতন নৃতন যুদ্ধ ও নূতন নূন স্থান জয় করিল। 

সিজেণের পর গুলা তাহাদের হস্তগত হইল। বাহকের! আবৃত শিবিকায় 

মোলতানের মৃতর্দেহ এক স্থান হইতে আর এক স্থানে লইয়া যাইতে 

লাগিল। প্রহরীর! জীবিতের স্তায় তাহার প্রতি সমস্ত সন্মান দেগাইয়। 

চলিল। অবশেষে বাবোসা৷ অধিকারের পর ২৪শে অক্টোবর বেলগ্রেদের 

নিকট গিরা সকোলি যখন জানিতে পাঁরিলেন, সেলিম নিব্বিদ্রে 

সিংহাসনারোহণ করিয়াছেন, তখন তিনি আর প্রকৃত সংবাদ গোপন 

রাখিলেন না। সৈন্ঠের] গভীর শোকধ্বনি ও অশ্রুপাতের মধ্যে প্রিয় 

প্রভুর দেহাবশেষ বেলগ্রেদে লইয়া! গেল; শেষে তাহাকে তাহার রাজত্বের 

স্থাপত্য-গৌরব সোলায়মানিয়৷ মস্জেদে সমাহিত করা হইল। 
অত্যন্ত প্রবল রাজার পর ছূর্বল রাজার আবির্ভাব ইতিহাসের প্রায় 
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সোলায়মানের যষ্টি 

চিরস্তন ব্যাপার । মহামহিমান্িত সোলায়মানের পর আর কোন পরা- 

ক্রান্ত রাজ! তুবক্ষের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন নাই । তাহার পুত্র দ্বিতীয় 
সেলিমকে তুর্ক লেখকেরা নিজেরাই “মাতাল, উপাধি দিয়াছেন 

সোলায়মান তাহার দুশ্রিত্রতা লক্ষ্য করিয়া! শেষ জীবনে অত্যন্ত বিরক্ত 

হন কিন্তু হায়, তখন তাহার আর কোন পুত্র ছিল ন।। নূতন ভূপতি 

নিজে সৈন্য চালন1 না করিয়া বিলাস-ব্যসনে কাল কাটাইতে লাগিলেন; 

তুরক্ষের ইতিহাসে এ দৃশ্ঠ সর্বপ্রথম । কিন্তু এক জন মাত্র অপদার্থের 

হাতে পড়িন্নাই সোলায়মান কানূনী ও তাহার সুযোগ্য কর্মচারীদের 

স্থগঠিত সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরিবে, ইহা অস্বাভাবিক। মহামতি সোল- 
তানের প্রবীণ কর্মচারীদের অনেকে তখনও জীবিত ছিলেন । তাহারা__ 

বিশেষতঃ প্রধান মন্ত্রী সকোপি মোহাম্মদ ভূতপুর্ব প্রভুর গৌরবমর 
নীতির অনুসরণ করিতে চেষ্টার কোনই ক্রুপী কবিলেন না। হষ্টির 

হ্যায় তাহারা কিছুকাল ভগ্ন-প্রবণ সাম্রাজ্যকে ঠেস দিঘ বাখিলেন। 

সালেহ রইল ফেজ ও বুজেয়! জয় করিলেন। ১৫৫৮ খুষ্টান্দে আল্জি- 

য়াসের নৃততন বেগলার বেগ ওসিয়ালি তিউনিস দখলে আনিলেন ; কেবল 

গলেট। দুর্গ স্পেনীয়দের হাতে রহিল। যুদ্ধ ও বাণিজ্যের অপরিষিত 

স্থরিধা হইবে ভাবিরা উজীর আজম ডন ও ভল্লার মধ্যে খাল কাটিয়া 

পারন্ত সীমান্তের সহিত জলপথে কনষ্টার্টিনোপলের সংযোগ সাধন করিতে 

চাহিলেন। আলেকজাগারের অন্ততম সেনাপতি ও উত্তরাধিকারী 

সেলুকাস নিকেটরও একবার এ সঙ্কল্প করেন। ইহা কার্ধ্যে পবিণত 

করিতে হইলে অস্ত্রাখান দখলের প্রয়োজন ছিল। ৩০০ জেনিসেরি ও 

২০০০* হাজার অশ্বারোহী 'উহ! অবরোধ করিতে ছুটিয়। চলিল। 

৫০০০ জেনিসেরি ও ৩০০০ পথ-পরিফারক সৈন্ত পশ্চিম প্রান্তে আজফের 
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নিকট খাল খনন করিতে যাত্রা করিল। কিন্তু রক্ষী সৈশ্ঠেরা 

অবরোধকারীদ্বিগকে বিতাড়িত করিরা! দিল। প্রিন্স সেরেবিনোষফের 

অধীনে ১৫০০০ রুণ সৈন্ত আকম্পিক আক্রমণে আজফের নিকটস্থ মন্ধুর ও 
জেনিসেরিদিগকে পৃষ্টপ্রদর্শনে বাধ্য করিল। এক দল তাতার তুর্কদের 

সাহায্যার্থ আসিতেছিল। তাহারাও শক্রদের হস্তে পরাজিত হইল । ইহাতে 

হতাশ হইয়া তুর্কের। দেশে ফিরির! চলিল। পথিমধ্যে তাহার। এক ঝড়ে 

গড়িল। ৭০০০ সৈন্য মাত্র কনষ্টান্টিনে।পলে প্রত্যাবর্তন করিতে 

পারিল। 

এদিকে ব্যর্থকাম হইলেও অন্ত দিকে তুর্দের জন্নলাঁভ ঘটিপ। 
১৫৭০ খৃষ্টান্দে সিনান পাশ! আরব জয় কধিলেন। সেলিম খাঁর নামে 

মক্কার খোত্বা পঠিত হইল । সমুদ্রে ভাগ্য তুকদের প্রতি আবও প্রসন্নত। 

দ্বেখাইল। মাণ্টার পরাজয়ে তাহাদের মর্যাদা হাঁস পাইলে ভূ-মধ্য 
সাগরে তাহাদের প্রভৃত্বের কোন ক্ষত হয় নাই। তাহাদের বিশাল 

নৌ-বহুর তখনও অক্ষত ছিল) অনেক বীর-পুরুষ মার! পড়িলেও 

তাহাদের স্থান গ্রহণ করিবার মত লোকের অভাব ছিল না ।. দ্রাগুতের 

অভাব ওপিয়ালির ছ্বারা৷ অনেকটা পুর্ণ হইল। ১৫৭০ খুষ্টানের জুলাই 
মাসে সিপিলীর দক্ষিণ উপকূলে আলিকাতার অদূরে তিনি মাপ্টার 
নাইটদের চারি খান। জাহাঞ্জ বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন; তাহাদের 

তখন মাত্র পাঁচ খান! জাহাজ ছিল! বাট জন নাইট নিহত বা বন্দীকৃত 

হইল, তিন খানা জাহাজ ধরা পড়িল; সেপ্ট. ক্লিমেপ্ট বাকী খান 

লই! ধন-ভাগার সহ পলাইয়৷ গেলেন। এই অপরাধে নাইটের! 

তাহাকে গলা টিপিয়া হত্যা করিয়া তাহার শব ছালায় ভরিয়া! সমুদ্রে 

নিক্ষেপ করিলেন । 
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পর বৎসর তুর্কেরা একটা বিবাটতর জয়লাভ করিল। একালের ন্যায় 

অধ্াযুগেও সাইপ্রাসের বথেষ্ট সামরিক গুরুত্ব ছিল। এখান হইতে সহজে 

জাহাজের গতিবিধি নিরূপণ করা চলিত। ইহা পূর্বে মোসলমানদের 

অন্দিকারে ছিল; এখন ভেনিসের অনীন হইলেও অপৎখ্য ৭ুষ্টান জল-দন্থয 

এখানে আড্। গাড়িয়া পিবিরা উপকূল লুগ্ঘন করিত। তজ্জন্য সাই প্রাসের 

বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইল । লা মোস্তফ|। এক বিরাট বাহিনী লইরা 

রাজধানী নিকোৌসিরা অবরোধ কঙিলেন। ৪৮ দিন পরে *ই সেপ্টেম্বর 

নগর তাহার হাতে আগিল। 

তুর্কদ্িগকে বাধাদানের চেষ্টার কোনই ক্রটী হইল না। স্পেনের 

ফিলিপ এক বিন্লাট শৌ-বহর পাঠাইলেন। পোপ পঞ্চম পিনাস ও 

ইনালীর রাজার! ভেনিসকে সৈন্য সাহাব্য দিলেন ; ভেনিসের নিজেরও 

প্রকাণ্ড নৌবহর ছিল। সর্ধশ্দ্ধ ২০৬ খান জাহাজ এবং ৪৮০০০ সৈন্য 

ও নাবিক সাইপ্রাসের সাহাত্ার্থ সমবেত হইল । কিন্তু গুষ্টানেরা তখন 

তুর্কপিগকে এত ভর করিত যে, ওসিয়ালি ইতালীর নিকটবন্তী জনপদ 

াগ করিরাছেন, এই সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত এই বিরাট নৌ-বহুর 

সমুদ্র যাত্র। করিতে সাহসী হইল না। * অতঃপর বিভিন্ন দলপতির 

মধ্যে বিবাদ বাদিল। এই সময় পিরালি পাশ! মোস্তফার সাহাধ্যের 

বন্য তাহার জাহাজ প্রায় খালি করিয়া ফেলিগ্নাছিলেন। কাজেই এখন 

আক্রমণ করিতে পারিলে জয়লাভ নিশ্চিত ছিল। কিন্ত তাহাদের 
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ঝগড়া ও আলোচনা কিছুতেই শেষ হইল নাী। অবশেষে তীহারা 

প্রতিকূণ বায়ুভরে সিসিলীতে ফিরিয়া গেলেন । ১৫৭১ খষ্টান্বের ৪51 
আগষ্ট ফামাগুস্তা আত্ম-সমর্পণ করিলে সাইপ্রাস জয় সম্পূর্ণ হইল। 

এই যুদ্ধে তুর্কদের অদ্ধ লক্ষ সৈন্ত মারা পড়িল। ক্রোান্ধ হইয়া! লালা 

মোস্তফা সাহনী ভেনিসীর সেনাপতি ব্র্যাগাঁডিনোকে চর্ম তুলিয়া হত্যা 

করিলেন । 

মোস্তফা] ব্র্যাগাডিনোর বিরুদ্ধে তুর্ক বন্দীদের প্রতি ছুর্ব্াবহারের 

ও হজযাত্রী হত্যার অভিষেগ আনয়ন করেন; তাহ! সত্য হইলেও এই 

অমানুষিক হত্যা সমর্থন করা যায় না। কিন্তু ফন হেমার বলেন, সে 

যুগে এরপ নিষ্টরতা নিত্য-প্রচলিত ছিল। ইহার এক বংসরেরও অনধিক 
কাল পূর্বে সেণ্ট, বার্থলোমিউর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়; আরও এক 
বৎসর অতীত হওয়ার পূর্বে রুশের! ফিন্ল্যাণ্ডের উইটেনষ্টিন দুর্গ অধি- 

কারের পর রক্ষী সৈম্গণকে খণ্ড-বিখ্ড করিয়া ফেলে এবং কেল্লা্দারকে 

একটা বর্ধা গাঁথিয়া আগুনে জীবন্ত কাবাব করে। সন্ধিশর্তের 

অবমাননা করিয়! ১৫৭২ থ্ৃষ্টান্দে স্পেনীয়েরা নাদেনে যে ভীষণ 

অত্যাচারের অনুষ্ঠান করে, ১৫৭০ থ্ষ্টান্দে ডন জনের অধীনে তাহারা 

যেভাবে গহ্বরের মুখে অগ্নি জালিয়া! আল্পান্স।রাঁসের মু বিদ্রোহীদিগকে 

স্বাসরদ্ধ করিনা] হত্যা করে এবং রাজা ইবনে আবুকে গুপ্ত ঘাতকের 

মারফতে হত্যা করাইয়া! বিশ বখসর পর্যন্ত তাহার মন্তক গ্রানাডার কসাই- 

খানায় টাঙ্গাইয়া রাখিয়া] যে হীন মানসিকতার পরিচয় দের, এস্থানে 

তাহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। বদি ফ্রান্স ও স্পেনে এরূপ অত্যাচার 

অনুষ্ঠিত হর, তবে ভ্রাত্-ঘাতক ও মাতাল যুবকের অধীনে তুরফ্ষে আর 

কি প্রত্যাশ। করা যাইতে পারে? 
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সাইপ্রাস জয়ের ফলে সমুদ্ধে তুর্ক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল। ওসিয়ালি 

ও আলী পাশার অধীনে তুর্ক ও বার্ধারী নৌ-বহর ক্রীট ও অন্তান্ত দ্বীপ 

লুঠনে প্রবৃত্ত হইল। আদ্রিরাতিকের তীরে অবতরণ করির1 তাহারা 

যদৃচ্ছা গ্রামনগর আক্রমণ করিতে 'লাগিলেন। অবশেষে থৃষ্টান নৌ-বহর 

তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইন়াছে শ্রবণ করিয়া তাহারা লিপাস্তো। 

উপসাগরে গিরা নোঙ্গর ফেলিলেন। তাহাদের ২৫০০০ সৈন্য ও ৩০০ 

জাহাজ ছিল; তন্মপ্যে ৬০ খানাই ক্ষুদ্র জাহাজ; এগুলি লু্ঠনোগযোগী 

হইলেও যুদ্দোপযোগী ছিল না। তাড়াতাড়ি আসায় জাহাজ চালাইবার 
জন্য পর্যাপ্ত লোক সংগ্রহ করাও সম্ভবপর হইঘা উঠে নাই। মোয়াজ্জিন- 

জাননা ছিলেন ইহার প্রধান সেনাপতি । উলুজ আলী বুথাই শাহাকে 

ভালরূপে প্রস্তুত না হইয়া প্রকাশ্ঠট সংগ্রামে পিপ্ু না হইতে অন্থবোধ 

করিলেন। সাহসী সেনাপতি এই বিজ্ঞোচিত উপদেশে কর্ণপাত 

করিলেন না। শীঘ্রই নৌ-বহর হারাই! তাহাকে এই অবিবেচকতার 

প্রায়শ্চিন্ত করিতে হইল । 

তুর্কদের গৰ্ব খর্বের জন্য ঘে বিপুল আয়োজন হর, তাহাতে ভয়ের 

যথেষ্ট কারণ ছিল। স্পেন হইতে ৭০, মাণ্ট। হইতে ৬ ও স্তাভর হইতে 

৩খান! ঈাড়-টানা! জাহাজ আসিল; পোপ ১২ খানা ৪ ভেনিস ১১৪ খানা 

জাহাজ পাঠাইলেন। তন্মধ্যে ছয় খানা অতি বিরাট 7; এত বুহৎ ও ভারা 

জাহাজ ভূ-মধ্য সাগরে আর দেখা ঘাঁয় নাই। খৃষ্টানদের জাহাজের সংখ্যা 

সর্বশ্তদ্ধ ২৮৫ হইল। মিত্র-শক্তি অত্যন্ত যত্রের সহিত নাবিক নির্বাচন 

ও রণ-সম্ভার সংগ্রহ করিলেন। ঘযাহাঁতে কলহ না বাধে, তজ্জন্ত পোপ 

পঞ্চম চাল্“সের অবৈধ সন্তান অদ্রিয়ার ডন জনকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত 

করিলেন। বর্ধরতার সহিত আল্-পাক্সারাসের বিদ্রোহ দমন করিয়া 
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তিনি ইতঃপূর্নেই খ্যাতিপাভ করেন। সে যুগের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত 

সেনাপণ্তদের মধ্যে তিনি অন্ত তম | 

২৯০০০ সৈন্য লইয়া ১৫৭১ খুষ্টান্দের ৭ই অক্টোবর ডন জন তুর্ক নৌ- 

বহর আক্রমণ করিলেন । ভীম বিক্রমে ঢুই ঘণ্টা যুদ্ধের পপ আলী পাশ। 
নিহত হইলেন। প্রধান সেনাপতিব মৃত্রাতে যুদ্ধের ভাগ্য নিদ্ধারিত 

হইল। তাহার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই কেন্দ্র-বুহ ভাঙ্গিা গেল। অল্লক্ষণ 

পণে দক্ষিণ পার্খও পরাজিত হঈল। বাম পার্শখে ওসিয়ালি মাণ্ট। ও 

ভেনিসের পনর খানা জাহাজ ধৃত করিলেন। টি কেল্লার তাহার 

হন্তে নিহত হইলেন । কিন্তু পক্ররা বিপুল সংখ্যায় তাহাকে আক্রম্ণ 

করিলে তিনি ৪০ খান! উতকৃ্ট জাহাজ একত্র করিনা মেসিনার দ্বিকে 

চলিয়া গেলেন । 

লিপান্তোর শোচনীয় সংগ্রামে তুর্ক নৌ নহর প্রার সমূলে বিধ্বস্ত 
হইয়া গেল। ৯৪ খান জাহাজ দদ্ধ বা জলমগ্র হইল; ১১৬ ান। শত্রু 

হস্তে ধরা পড়িপ; ত্রিশ হাজার তুর্ক প্রাণ বিসর্জন দিল। থুষ্টানদের 

মাত্র ১৫ খানা জাহাজ বিনষ্ট ও ৮০** সৈন্য নিহত হইল ? তন্মপ্যে ৬০ জন 
মাণ্টার নাইট ও ১৭ জন ভেনিসীয় সেনাপতি | কিন্তু তাহারা ১৫০০০ 

খু্টান বন্দীকে তুর্ক জাহাজ হইতে মুক্তিদান করিল। * 

এই ভীষণ পরাজয়ের ফলে সমুদ্রে তুর্ক প্রাধান্ত বিনষ্ট হওয়াই 
স্বাভাবিক। কিন্কু কার্ধ/ক্ষেত্রে তাহার কিছুই হইল নাঁ। তুর্কেরা ইহার 

পরেও পুর্বের হ্ায় ভূ-মধ্য সাগরে সর্বস্ব! রহিল। মিত্রগণ তিন সপ্তাহ 
কাল লুণ্ঠিত দ্রব্য বণ্টনে ব্যর করিলেন ; ইহা! নিয়া প্রায় মারামাবি 

বাধার উপক্রম হইল । ভাগ-পর্ব সমাপ্ত হইয়া গেলে তাহারা! বিজয়ের 

জন্য ভগবানকে ধন্তবাদ দিয়া নিজ নিজ নৌ-বহর লইয়া! স্বরাজ্যে চলিয়া 
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গেলেন। ইতোমধ্যে অক্লান্ত উল আলী আফ্রিপেলেগুর বিভিন্ন স্থান 

হইতে তুর্ক জাহাজ সংগ্রহ করিয়া ৮৭ খানা রণতরী লইয়। কনষ্টাটিনোপলে 
ফিরিয়া আসিলেন । সোলতাঁন গাহাব উৎসাহের জন্য তাহাকে 

কাপিতান পাশা নিযুক্ত করিলেন। তণহাব নামও পরিবর্তিত হইল । 
এখন হইতে তিনি খিলিজ ( তরবারি ) মালী নামে পরিচিত হইলেন । 

উৎফুল্ল খু ্টানেরা যখন গিক্জা নির্মাণে নিবত হইল, খিলিজ আলী 

ও পিয়ালি পাশা তখন অসাধাবণ উদ্যম ও একাএাতার সহিত ক্ষতিপুবণে 

লাগিয়া গেলেন । মাতাল সোলতান পর্য্যন্ত জাতীয় তেজে উদ্দীপিত 

হইয়| উঠিলেন। নু'্তন ডক বা কারখান! নির্মাণের জন্য তিনি সের!ইলের, 

তাহার বাগান বাড়ীর একাংশ ছাড়িয়া দিলেন; নিজের খাস্ তহবিল 

হইতেও মুক্তহস্তে অর্থদান করিলেন ; এমন কি তিনি নিজেই কারখানায় 

ক!জ আরন্ত করিঘা দিলেন। ইহাই তীাহান জীবনের একমাত্র গৌরবের 

কাজ। এই অপুর্ব উদ্ভমেপ ফলে ভবন মাসেব পূর্বেই আড়াই শত 

জাহাজের এক বির!ট নৌ-বহর সজ্জিত হইয়া গেল; ইহার মধ্যে আট খানা 

মাহোন বা-বুহত্তম জাহাঁজ। এই শুতন নৌ-বহব লইরা খিলিজ আলী 

সমুদ্রের প্রভুত্ব অটুট রাখিবার জন্য বস্ফোরাস ত্যাগ কবিলেন। মিত্র-শক্তি 

স্বাভাবিক বিলদ্ষের পর একটা বৃহত্তর নৌ-বহর সংগ্রহ করিলেন; দুই 

পক্ষে দুইটা যুদ্ধও হইল; কিন্তু জয়-পরাক্য় অনিশ্চিত রহিল। থষ্টানেরা 

তুর্কদ্বিগকে গ্রীসের পশ্চিম উপকুল হইতে বিতাড়িত করিতে পারিল 

না। পার্ধার ডিউকের মোন অবরোধ করাও ঘটিয়া উঠিল না। 
সকলেই বুঝিল, মিত্রশক্তি একটী যুদ্ধে জনলাভ করিতে পারিলেও সংগ্রামে 
তুর্কেরা তখনও তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ভেনিস মিত্রগণকে ত্যাগ 

করিয়া ১৫৭৩ খষ্টাবে পৃথক সঙ্ধির প্রার্থনা করিল। ইহার ফলে সাইপ্রাসে 
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কেবল সোলতানের প্রতৃত্বই স্বীকৃত হইল না, তিনি ভেনিসের নিকট 

হইতে উহ] অধিকাবের খরচ পর্যন্ত পাইলেন ! মনে হইল যেন তর্কের! 

লিপান্তোর যুদ্ধ জয় করিয়াছে । 
এই সন্ধির পর ডন জন স্পেনীর নৌ-বহরের সাহায্যে তিউনিস 

পুনরধিকাঁর করিলেন । গঞ্দে। ম্পেনীরদের হাতে থাকায় তাহার খুবই 

স্থুলিধা হুইল; তিনি একটা নৃতন ছুর্গ নির্মাণ করিয়া সেখানে একদল 
শক্তিশালী সৈন্য স্থাপন করিলেন। কিন্তু আঠাব মাস পরে তাহার পূর্ব্ব- 

শত্রু থিলিজ আলী ২৯০ খানা জাহাজ লইয়া সেখানে হাজির হইলেন । 

নগর সহজেই তাহার হাতে আসিল । অতঃপর গলেট। অবকদ্ধ হইল । 

আহমদ পাশ। আল্জিয়ার্স বাহিনী লইয়া তাহার সাহায্যে আসিলেন । 

রঙ্গী সৈন্তের সংখ্যা ভীষণভাবে হাঁস পাইলে ভর্গাধযক্ষ আম্ম-সমর্পণে বাধ্য 

হইলেন । প্রায় চল্লিশ বসর পরে স্পেনীয়ের৷ আফ্রিকান তাহাদের শেষ 

আড্ড। হইতেও বিতাড়িত হইল (১৫৭৪ )। লিপান্তোর শোচনীয় স্থৃতি 

তুর্কদ্ের মন হইতে মুছিয়া! গেল । 

( প্রথম খণ্ড সমাপ্ত) 



আবদুল কাদের রূবি-এ বি-সি-এস্ 

_০স্তে-ক্ীর্ভি_ 
প্রবাসী-“মোন্লেম নরপতির ওদার্যা, বীরত্ব, মোস্লেম জাতির 

জ্ঞানস্পৃহা, মোস্লেম সভ্যতার নিকট: ইউরোপেব খণ ইত্যাদি বিভিন্ন 
বিষয়ের এতিহাসিক বিবরণ প্রাঞ্জল ভাষায় এই গ্রন্থমধ্যে পাওয়া বায় |... 
অন্ুসন্ধিংস্থ পাঠক বিশেষ পরিত্ৃপ্তি শাভ করিনেন 1” 

নব শক্তি_-“ভাল প্রবন্ধ । অনেক কিছু শিথিবার আছে । প্রবন্ধ- 
গুলিতে সাশ্প্রদারিক অহমিকাবোধ নাই, অগচ ইস্লাম-বিভবের পরিচয় 
দেবার সংবত চে ।* 

বাংলার বাণী-_“সমস্তই দধ্দ দিনা লমিত, ম্ন্দব সুলিখিত ও 
চমত্কার হইয়াছে । ইহ! নীরস প্রবন্ধ-মালান্ন পুর্ণ নয়, সরস কাহিনী-*' 
অপুর্ব উপভোগ্য হইয়াই আত্ম-প্রকাশ কপিয়াছে |” 

নাধাই, তিন খণ্ড, মূল্য প্রতি ণ৪_এক টাঁকা মাত্র । 

_-০স্প্শন্বেলল ইইভ্ভিহ্হাত- 
আনন্দবাজার পত্রিকা1--“একখানি উতকষ্ট ইতিহাস ।...মতি বত্র 

ও পরিশ্রমেব সহিত রচিত হইয়াছে । ইউবোপে আবনীর় মুসলমানদের 
প্রভান ও দিগ্বিজণ-__-বিশেষভাবে স্পেনের মুস্লিম জয়-পতাকা উড্ডানের 
বিচিত্র কাহিন্য পাঠকর্দিগকে মুগ্ধ করিবে 1" ইতিহাস-রসঙ্ঞদের নিকট 
এই পুস্তক নিশ্চই সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিবে ।” 

দিপ্তীবনী__“এই পুস্তক পাঠে এশিয়াবাসী মাত্রই গর্ব অনুভব করিবে।” 
সচিত্র, বাঁধাই, ১৭৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ১/০ মাত্র। 

_-স্ুকলশভলজ্ঞ্যত্ঞা- 
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সচিত্র, বাধাই, ৩৮৬ পৃষ্ঠা, মুল্য ২।* মাত্র । 



-ভ্জজীল্ল আলুস্সম্ভুলল_ 
বন্তুমতী-“বাধাবিদ্ন দুব করিয়া কিৰূপে মানুষ আপনার ভাগ্যকে ! 

গড়িরা তুলিতে পারে, এই গ্রন্থে তাহার বনু নিদর্শন পাওয়া যাইবে / 
অন্ুসন্ধিৎস্থ পাঠকবর্গ এইব্নপ গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হইবেন 1” ্ 

বজ-বাণী_প্ীতিহাসিক ঘটনা হইলে৪ বই খানি গল্পের স্যান 
কৌতুহলপুর্ণ 1৮ 

মুলা, কাপড়ে বাধাই, য়াট্টিক কাগছে ছাপা, দশ আনা মাত্র। 

--০-লালিত্তান্ন আহ | 
নঙ্গবাসী_“আবদ্ুল কাদের সাহেব ইত্তিহাস-রচনায় সিদ্ধ-হন্ত | 

সমালোচকের তীব্র দৃষ্টি তাহার সহজাত বলা বায় ।...জীবন-চরিত অপেক্ষা ূ 
ন্লিছি রঃ ইতিহাস হিসাবে আলোচ্য পুস্তকখানি অধিকতর আদর লাভের, 
ঘোগা ।? 4 

শনি: মুনরক। মাহমুদের জীবন-কথা সুলেখক আবুল? 
কাদের সাহেবের লেখনীতে ন্ুম্পইট হইরা উঠিরাছ্ে। যাহানা প্রকৃত, 

ইতিহাস জানিতে উত্নক, তাহারা...এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হইবেন 1৮ 

মূল্য, স্থন্দর্র মলাট, ১৩৮ পৃষ্ঠা, দশ আনা মাত্র। 

_৫স্পল্-স্পীহ 
মোহাম্মদী "পাঠান সত্রাট শের শাহের নৈচিত্রপূর্ণ জীবন-কাহিনী 

উপস্ঠাসের স্যার মনোরম ভাষার এই গ্রন্থ মধ্যে বিবৃত হইরাছে 1” ্ 
আনন্দ বাজার পত্রিকা “উপন্যাস অপেক্ষা মনোহর এই গীিষ- 

সিংহের জীবন-চরিত রচনা করিয়। গ্রন্থকার বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমুদ্ধ 
করিয়াছেন |” 

মূলা, সচিত্র, বাধাই, য্ল্যান্টিকে ছাপা, 1৮০ মাত্র। 

সী পরী পাপী এ পাজএ্িপশন ০ 

--0লহ়রক্ষেল্স জ্ন্তান্য ইই- 
হারদর আলী ॥৮০, টিপ সোলতান ॥%/*, ছোটদের সালাহুদ্দীন ॥%০, 

ই ₹'ম ও বহুবিবাহ ।০, ইস্লাম ও পর্দা ।০, তুরক্ষেব ইতিহাস, ২য় খণ্ড 
১1০ (বন্বস্ত)। সমস্ত এঁতিহাসিক বইই প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য মনোনীত। 

ঢাকা ও কলিকাতার সমস্ত প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য । 












